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زیگنا تربع  ياهتشذگرس 

باتک تاصخشم 

يدراهتـشا يدمحم  دمحم  هتـشون  زیگناتربع / ياهتـشذگرس  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   1323 دمحم - ، يدراهتـشا  يدمحم  هسانـشرس : 
-0-91572-964 لاـیر ؛  5000: اهب 4-0-91572-964 کـباش :  ص 256  يرهاـظ :  تاصخـشم  یناحور 1377 . مق  رـشن :  تاصخـشم 

ناتساد لماش 75   ) زیگناتربع ياهتشذگرس  دلج : يور  ناونع  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو  لایر  5000: اهب 4
ياهناتـساد عوـضوم :  ناتـساد .  لـماش 75   ) زیگناتربـع ياهتـشذگرس  دـلج :  يور  ناونع  سیوـنریز  تروـصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  . 

297/68 ییوید :  يدنب  هدر  BP249/5/م34س4  هرگنک :  يدنب  هدر  اههعومجم  یبهذم --  ياهناتساد  عوضوم :  اههعومجم  یقالخا -- 
م4355-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

نتفرگ و دـنپ  نتفرگ و  تربع  خـیرات و  ياهبیـشن  زارف و  شخب ،  لوحت  هدـنهد و  ناکت  هدـنزاس و  روما  زا  یکی  راگزور  زا  تربع  سرد 
دورف زارفرپ و  یگدـنز  ياهـسرد  زا  و  دـنوش ،  بیجع  سالک  نیا  دراو  تسا  مزال  همه  يارب  هک  تسا ،  نآ  ياهتـشذگرس  زا  يریگدـنپ 
خیرات ناگدنیآ ،  يارب  زین  ام  يارب  یگدنز  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  و  دوش ،  یم  رارکت  هراومه  خیرات  هک  ارچ  دنریگب ،  تربع  ناگتشذگ 

ار نآ  ياـه  هبرجت  هک  تسا  نیمه  خـیرات  هفـسلف  ـالوصا  و  تسا ،  اـهیماکان  اـهماک و  اـه ،  هـبرجت  زا  يا  هعوـمجم  خـیرات  و  ددرگ ،  یم 
یم روبع  ام  دـبلاک  ياهگر  رد  نوخ  هک  هنوگ  نامه  تسا .  روبع  زا  تربع  دـنا  هتفگ  هک  میهد ،  روبع  دوخ  یگدـنز  رد  مینک و  تفایرد 

تایح ام  هب  دننک و  روبع  ام  ناور  حور و  ياهگر  رد  دـیاب  زین  خـیرات  ياهبیـشن  زارف و  دوش ،  یم  ام  یمـسج  تایح  همادا  بجوم  دـنک و 
یلو راک  هب  نتسب  هبرجت  يرگد  اب  نتخودنا  هبرجت  یکی  هب  ات  راگزور  نیا  رد  تسیاب  ود  رمع  ار  هدیدنسپ  دنمدرخ  درم  دنـشخبب .  يونعم 

ياراد خیرات  رد  یفاک  هزادنا  هب  ام  نیاربانب  هتخومآ ،  ام  هب  ار  راب  رازه  راب و  دص  رمع  خیرات ،  اریز  تسین ،  مزال  رگید  رمع  تفگ :  دـیاب 
دوب یتدـم  تسا .  رهز  ياراد  ساـملا  دـنتفگ  یم  مدرم  یناریا ،  هزاوآرپ  دنمـشناد  ینوریب  ناـحیروبا  رـصع  رد  دـنیوگ :  میتـسه .  هبرجت 

هار هب  لاجنج  راج و  عوضوم  نیا  درادـن ،  رهز  ساملا  تفگ :  یم  ناحیروبا  یلو  دـندرک ،  یم  رارکت  ار  مدرم  فرح  نامه  وا  نادرگاش 
مدرم عامتجا  رد  تفرگ  میمـصت  درادـن ،  رهز  ساملا  هک  دـنامهفب  اهنآ  هب  هبرجت ،  نداد  ناشن  اب  تساوخ  ناحیروبا  ماجنارـس  تخادـنا ، 

و یـشک ؟  یم  ار  هتـسب  نابز  گس  ارچ  دندرک ،  یم  ضارتعا  وس  ره  زا  مدرم  دـناروخب ،  گس  هب  هدومن و  نان  لخاد  ار  ساملا  يرادـقم 
لباقم رد  هتخیر ،  نان  نایم  رد  رهز  يرادـقم  مدرم ،  يزاسوج  هب  هجوت  نودـب  ناحیروبا  ماجنارـس  دراد .  رهز  ساملا ،  دـندز :  یم  دایرف 
دندـید تشذـگ ،  هثداح  نیا  زا  اهتعاس  دـیعلب .  ار  نان  هارمه  ساملا  دروخ ،  ار  نآ  گـس  داد ،  گـس  هب  ار  ناـن  نآ  مدرم ،  داـیرف  داد و 

هک دـینامهف  ناگمه  هب  هبرجت ،  نداد  ناشن  اب  ناحیروبا  بیترت  نیا  هب  و  تسین ،  رهز  ياراد  ساملا  هک  دـنتفایرد  و  دـشن ،  مومـسم  گس 
صـصقاف دـیامرف :  یم  شربماـیپ  هب  نآرق  رد  ادـخ  ور  نیا  زا  درک .  رواـب  هدافتـسا و  هنوگ  نیا  هبرجت  زا  دـیاب  يرآ  درادـن ،  رهز  ساـملا 

یلع نانمؤمریما  و  فارعا 176 )  دنوش ( .  رادیب  دشیدنیب و  دیاش  نک ،  وگزاب  اهناسنا  يارب  ار  اهتشذگرس  نیا  نورکفتی ؛  مهلعل  صصقلا 
و  ( 1 تسا ( .  یمهم  ياهسرد  ناینیـشیپ  ياهتـشذگرس  زا  امـش  يارب  انامه  ةربعل ؛  ۀفاّسلا  نورقلا  یف  مکل  نا  و  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع 
و تسا ؟  كدنا  هدنریگ  تربع  ارچ  و  دریگ ! ؟  یمن  تربع  اهتربع  همه  نآ  زا  رس  هریخ  رـشب  ارچ  هک  دروخ  یم  سوسفا  رگید  نخـس  رد 
هب باـتک  نیا  رد   ( 2 تسا ( . !  كدـنا  هدـنریگ  تربع  یلو  دنرایـسب ،  هچ  تربع  ياهـسرد  راـبتعالا ؛ لـقا  ربعلا و  رثکا  اـم  دـیامرف :  یم 

هدش هتخادرپ  ناتساد ،  رد 75  نونکات ،  زاغآ  زا  مالسا  هدنزاس  خیرات  صوصخب  خیرات  روآ  تربع  هدنزومآ و  ياهتشذگرس  زا  ییاهزارف 
نابآ 1376 يدراهتشا  يدمحم  دمحم  مق :  میوش .  دنم  هرهب  اهتشذگرس  نیا  ياهیگدنزومآ  زا  ام  همه  هکنآ  دیما  هب  ، 
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ریپ دباع  ایرام ،  اب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  تاقالم 

 ، زبسرـس تشد  ایرد و  گنـشق  ابیز و  ياه  هرظنم  وا  درک ،  یم  یگدـنز  ایرد  رانک  اـیرام )  ماـن (  هب  دوب  یـصخش  شیپ ،  نرق  دودح 22 
هنارت و ادص و  اهنآ و  دمآ  تفر و  نوگانوگ  گنراگنر ،  ناگدنرپ  ناغرم و  و  ابرلد ،  باداش ،  گنـشق و  ياهلگ  اه ،  هفوکـش  ناهایگ ، 

بـش ایرد و  راـنک  بورغ  دینـش .  یم  دـید و  یم  ار  اـیرد  راـنک  يراـهب  ياراوگ  عوبطم و  رایـسب  ياوه  رد  مه  نآ  اـهنآ ،  زاونلد  هچ  هچ 
 ، مظن اب  همه  هک  دید  یم  زین  ار  رگید  ياهزیچ  یلیخ  ناهاگحبـص و  يافـص  اب  رطعم و  ياضف  اوه و  نز و  کمـشچ  ناگراتـس  یباتهم و 

يادخ دوجو  هناشن  همه  اهنیا  تفگ :  یم  دوخ  اب  دـنهد .  یم  همادا  یگدـنز  هب  دوخ  ياج  رد  مادـک  ره  یـصوصخم ،  یگنـشق  ییابیز و 
هام هک  تسوا  هدیرفآ ،  ار  یگنهامه  مظن و  نیا  هک  تسا  وا  هدروآ ،  دیدپ  ار  افـصاب  داش و  ياه  هرظنم  نینچ  هک  تسا  وا  تسا ،  گرزب 

رد و رد  هک  بیجع  ياه  هشقن  همه  نیا  يرآ  تسا . . .  هدرک  قلخ  ار  گنـشق  ياهوهآ  ناگدنرپ و  ایرد و  تشد و  هوک و  دیـشروخ و  و 
 . دوب دـهاوخ  راوید  شقن  نوچمه  دـشیدنین ،  اهنآ  يادـخ  هرابرد  سکره  نیاربانب  تسوا ،  ياه  هناشن  همه  تسا ،  دوجوم  ناـهج  راوید 

تفر و وا  يوس  هب  دـیاب  هدـیرفآ و  ار  ناهج  نیا  گرزب ،  دـنوادخ  هک  درب  یپ  يدوز  هب  دوخ  زاـب  دازآ و  رکف  اـب  عاـمتجا ،  زا  رود  اـیرام 
یم وا  ساپس  شیاتس و  و  دوب ،  ادخ  دای  رد  هراومه  و  دیـشوپ ،  یم  نییوم  سابل  هدنک و  ایند  زا  لد  ایرام )  سپ (  نآ  زا  درک .  وا  یگدنب 

توص و  گنراگنر ،  ياه  هچنغ  رانک  نالبلب ،  زاونلد  يادـص  دوب  لوغـشم  ادـخ  تدابع  هب  دوجو  همه  اب  هدادـلد ،  قشاـع  نوچ  و  درک ، 
دنک ادخ  تدابع  رتشیب  ایرام  هک  دش  یم  ثعاب  ناهاگرحس  بش و  ياه  همین  رد  رگید  ناگدنرپ  هنوگ  تاجانم  هلان  و  ایرد ،  میالم  جاوما 

هدناوخ دباع )  سپ (  نآ  زا  رگید  وا  دزادرپب .  ادخ  اب  زاین  زار و  هب  تادوجوم  ریاس  اب  گنهامه  دیامن و  رت  ینالوط  ار  شیاه  هدجـس  و  ، 
نیا هب  اهلاس  ار  یگدنز  و  درک ،  یم  شتـسرپ  ار  ادخ  هناقـشاع  دوب و  ادخ  دای  رد  هراومه  هک  دوب  هدش  ادـخ  هتفیـش  نانچ  اریز  دـش ،  یم 
ایرد رانک  زبس  دازآ و  مرخ و  تشد  رد  یهاگ  ایرام  تشاد .  ناوج  داش و  یلد  اـما  دوب  هدـش  هدروخلاـس  رایـسب  هچرگ  دـنارذگ ،  بیترت 

رایـسب ناوج  تفر ،  کیدزن  هب  درک ،  هریخ  ار  وا  مشچ  ابیز ،  رایـسب  دنفـسوگ  واـگ و  دـنچ  شدرگ ،  لاـح  رد  يزور  درک ،  یم  شدرگ 
هب زور  بش و  تساوخ  یم  مدآ  هک  دوب  ابیز  يردق  هب  نادنفسوگ  هرهچ  دنارچ ،  یم  نابایب  رد  ار  دنفسوگ  واگ و  دنچ  هک  دید  ار  ییابیز 

هـصالخ دنا ،  هدـیلام  اهنآ  ندـب  رب  فاص  نغور  ایوگ  هک  دوب  قارب  فافـش و  يردـق  هب  ناشیاه  هچب  اهواگ و  تسوپ  و  دـنک ،  هاگن  اهنآ 
نآ رانک  رد  هدنـشخرد  هام  نوچمه  ییامیـس  اب  و  ورـس ،  نوچمه  یتماق  دق و  اب  یناوج  هکنیا  هژیو  هب  دوب ،  گنـشق  ابرلد و  رایـسب  هرظنم 

ار دوخ  دوب ،  هدش  هدز  تفگـش  هرظنم ،  نیا  زا  هک  ایرام )  دنارچ ( .  یم  ار  اهنآ  دوب و  هداد  هیکت  شیتسد  بوچ  هب  اهواگ  اهدنفـسوگ و 
لیلخ میهاربا  دنزرف  قاحسا )  نم (  تفگ :  ناوج  تسیک ؟  زا  نادنفـسوگ  واگ و  نیا  یتسیک و  وت  دیـسرپ :  و  دناسر ؟  ناوج  کیدزن  هب 

مالسلا هیلع  میهاربا  رادید  هب  يراشرس  روش  قشع و  دینش ،  ار  نخـس  نیا  ات  ایرام  متـسه .  تسا  یهلا  گرزب  ناربمایپ  زا  هک  مالـسلا  هیلع 
میهاربا دنادرگ .  شبیـصن  ار  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترایز  هک  تساوخ  یم  ادخ  زا  هراومه  سپ  نآ  زا  دش و  در  اجنآ  زا  درک ،  ادیپ 
نانچمه وا  دزادرپب ،  نیطسلف  مرخ  زبسرس و  تشد  رد  شدرگ  تحایس و  ریس و  هب  هک  تفرگ  میمـصت  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  يزور  لیلخ 

یم ار  اراوگ  دازآ و  ياوه  اهلگ و  اه و  هفوکـش  گنراگنر و  ناهایگ  هدیـشک و  کلف  هب  رـس  ياه  هوک  داد  یم  همادا  دوخ  شدرگ  هب  هک 
رب هناخ  هب  دنکن و  ارحـص  تشد و  هوک ،  زا  لد  تساوخ  یم  هک  يا  هنوگ  هب  درب  یم  تذل  درک و  یم  هدهاشم  ار  ادخ  ياه  هناشن  دـید و 

دنوادخ راثآ  تخادرپ و  ایرد  هنارک  ایرد و  ياه  هرظنم  ندید  هب  زین  یتدم  و  دمآ ،  هنارتیدم  يایرد  کیدزن  هب  دوخ  ریس  نیا  رد  ددرگن ، 
دای هب  شبلق  دنک . . .  زاورپ  توکلم  يوس  هب  شکچوک  ندب  زا  دوب  کیدزن  ادـخ  قشع  هب  شکاپ  حور  دـید و  یم  کیدزن  زا  ار  گرزب 

رون و روحم  تفگ و  یم  نخـس  ادـخ  اب  ییارحـص ،  رگید  ناگدـنرپ  اـهلبلب و  اـه ،  هچنغ  اـهلگ ،  هارمه  شدوجو  همه  و  دـیپت ،  یم  ادـخ 
زا يا  هشوگ  رد  يدرمریپ  دید  ناهگان  داد  یم  همادا  ایرد  فارطا  ایرد و  زا  رادید  هب  نانچمه  مالسلا  هیلع  میهاربا  دوب .  هدش  ادخ  تمظع 

هیلع میهاربا  درمریپ ،  نآ  یناحور  تلاح  و  ررکم ،  ياـه  هدجـس  اـه و  عوکر  تسا ،  تداـبع  زاـمن و  لوغـشم  هدیـشک و  تسد  زیچ  همه 
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دباع درم  ریپ  نآ  دزن  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  و  دش ،  هجوتم  وا  يوس  هب  دیرب و  زیچ  همه  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  درک ،  بلج  دوخ  هب  ار  مالسلا 
ادخ ناگدننکدای  ناتـسود و  هک  میهاربا  تسا .  دنلب  ادخ  مان  هب  شیادص  هدیـشوپ و  نییوم  سابل  وا  دید  دیناسر ،  دوب  ایرام )  نامه  هک  ) 

دیسرپ وا  زامن  زا  سپ  دوش ،  مامت  شزامن  ات  تسشن  وا  دزن  دنک ،  اهنآ  يادف  ار  شناج  دوب  رضاح  هک  يدح  رد  تشاد ،  تسود  رایسب  ار 
ورف رکف  رد  میهاربا  مناوخ .  یم  زامن  ادـخ  يارب  متـسه و  ادـخ  هدـنب  نم  تفگ :  دـباع  یناوخ ؟  یم  زاـمن  یـسک  هچ  يارب  یتسیک ،  وت  : 

وت روظنم  دیسرپ :  ور  نیا  زا  دنک ،  یم  شتسرپ  ادخ  مان  هب  ار  يرگید  ياهزیچ  ای  دتـسرپ و  یم  ار  یقیقح  يادخ  دباع ،  نآ  ایآ  هک  تفر 
ار یقیقح  يادخ  دباع ،  هک  تفایرد  مالسلا  هیلع  میهاربا  تسا .  هدیرفآ  ارم  وت و  هک  تسا  یـسک  ادخ  تفگ :  دباع  تسیک ؟  ادخ  نیا  زا 
اب تهج  نیا  زا  تسا ،  هدرک  ادیپ  ار  یشیکمه  زیزع و  تسود  شدرگ ،  ریس و  نیا  رد  هکنیا  زا  دش  لاحـشوخ  رایـسب  دنک ،  یم  شتـسرپ 

رارق ملد  ياـج  ياـج  رد  وت  تبحم  درک ،  بوذـجم  ارم  وت  هویـش  شور و  هدـیقع ،  تفگ :  درک و  ور  دـباع  هب  تبحم  رپ  زاـب و  يا  هرهچ 
مدقم زین  نم  تفگ :  دباع  مرب .  رـسب  ترانک  رد  یتدـم  ردارب  کی  نوچمه  مشاب و  سونءام  وت  اب  مراد  تسود  یـشاب  لیام  رگا  تفرگ ، 

 ( . تسا مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  وا  هک  تسناد  یمن  زونه  دـباع  هکنیا  هب  هجوت  اـب  متقوشوخ (  ترادـید  زا  مراد و  یم  یمارگ  ار  اـمش 
ایرد فرط  نآ  نم  لزنم  تفگ :  دباع  میایب .  ترادید  ترایز و  هب  متـساوخ  هاگره  هک  تسا  اجک  وت  لزنم  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

زا هنوگچ  وت  سپ  تفگ :  میهاربا  ییاـیب .  نم  اـب  یناوت  یمن  وت  تسین ،  اـجنیا  رد  مه  يا  هلیـسو  تسا و  بآ  ولج ،  رد  نوچ  یلو  تسا . 
هدرک فطل  نم  هب  دنوادخ  منک ،  یم  ار  وا  تدابع  هراومه  متـسه و  ادخ  هدنب  نوچ  نم  تفگ :  دباع  يور ؟  یم  دوخ  لزنم  هب  بآ  يور 
نامه تفگ :  میهاربا  مسر .  یم  دوخ  لزنم  هب  اـت  مور  یم  هار  بآ  يور  ادـخ  نذا  هب  ور  نیا  زا  دـنکن  قرغ  ارم  هک  هداد  ناـمرف  بآ  هب  ، 

 ، دوب دیماان  دیابن  دهد ،  رارق  زین  نم  ریخـست  تحت  ار  ایرد  بآ  دنک و  یفطل  نینچ  زین  نم  هب  دیاش  هدرک ،  یفطل  نینچ  وت  هب  هک  ییادـخ 
هناور ایرد  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هارمه  تساخرب و  دـباع  میـشاب .  وت  لزنم  رد  ار  بشما  میورب و  وت  لزنم  هب  مه  اب  زیخرب  نیارباـنب 
مـسب زین  میهاربا  درک ،  تکرح  ایرد  يور  تشاذگ و  بآ  يور  اپ  ادخ  دای  اب  درک و  لکوت  ادخ  هب  دباع  دندیـسر ،  ایرد  هب  یتقو  دندش ، 

اریز دوب ،  مه  بجعت  ياج  درک ،  بجعت  دباع  دـنک .  تشحو  سرت و  ای  دوش ،  قرغ  هکنآ  یب  درک ،  تکرح  دـباع  لابند  هب  تفگ و  هّللا 
یلیخ سانـشان  نامهم  هزات  نیا  دنیب  یم  کنیا  یلو  دورب ،  هار  بآ  يور  هک  تشادن  غارـس  ار  یـسک  دوخ  زج  شینالوط  رمع  مامت  رد  وا 

 ، دنرتالاب وا  زا  یگدنب  رد  هک  دنتـسه  مه  یناگدـنب  ایند  رد  هک  دـیمهف  دور ،  یم  هار  بآ  يور  زا  تعرـس  اب  دوخ  زا  رت  نئمطم  رتمارآ و 
دباع لزنم  هب  اجنآ  زا  دندیسر و  ایرد  لحاس  هب  ات  دنداد  همادا  دوخ  هار  هب  ود  نیا  تسا . )  رایـسب  تسد  يالاب  تسد  دنا ( :  هتفگ  هکنانچ 

میهاربا دزن  یکچوک  ساسحا  مک  مک  درب ،  یم  یپ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  گرزب  يونعم و  تیـصخش  هب  هظحل  هب  هظحل  هک  دـباع  دـنتفر . 
هک مالسلا  هیلع  میهاربا  دوب .  لاحـشوخ  رایـسب  تسود ،  نینچ  ندرک  ادیپ  زا  تشاذگ و  یم  مارتحا  میهاربا  هب  رتشیب  ور  نیا  زا  درک ،  یم 

راگزور عضو  زا  دـنتخادرپ و  وگتفگ  هب  مه  اـب  دوب ،  هدیـسر  يزیزع  راوگرزب و  ناـمهم  هب  زین  اـیرام )  دوب و (  هدرک  ادـیپ  یبوخ  تسود 
یگرزب تخرد  دنچ  هب  هراشا  دباع  دیآ ؟  یم  تسد  هب  اجک  زا  وت  ياذغ  دیسرپ ،  وا  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  هکنیا  ات  دندرک ،  یم  تبحص 

نیا ياه  هویم  لوصحم  ندیـسر  تقو  دـنهد ،  یم  رایـسب  هویم  لاس  ره  اه  تخرد  نیا  تفگ :  درک و  دـندوب  شلزنم  یمدـق  دـنچ  رد  هک 
گرم و زا  نخـس  سپـس  تسا .  یفاک  نم  يارب  رادـقم  نیمه  مروخ و  یم  نآ  زا  لاس  ياهزور  ماـمت  رد  منک و  یم  عمج  ار  اـه  تخرد 

يزور نآ  تفگ :  دباع  تسا ؟  رتگرزب  اهزور  همه  زا  اهزور  زا  کی  مادک  دیـسرپ :  میهاربا  دـمآ ،  نایم  هی  ایند  ندوب  یناف  تمایق و  زور 
تشهب و هب  ار  ناکین  دـنک و  یم  یگدیـسر  وم  هب  وم  دـنا ،  هداد  ماجنا  ایند  رد  هچنآ  دـشک و  یم  باسح  ياپ  هب  ار  اهناسنا  دـنوادخ ،  هک 

يارب مه  اب  ایب  تفگ :  وا  هب  دش و  لاحشوخ  دباع  لماک  بلاج و  باوج  زا  میهاربا  دراد .  مان  تمایق  زور  هک  دتسرف  یم  منهج  هب  ار  نادب 
یتحاران اب  دباع  دنک .  ظفح  زور  نآ  ياهرطخ  زا  دهد و  تاجن  گرزب ،  زور  نآ  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  ات  مینک  اعد  راکهنگ  نانم  ؤم  دوخ 

ادخ زا  منک و  یم  اعد  هچ  ره  مراد  يا  هتساوخ  کی  تسا  لاس  هس  تدم  تفگ :  دباع  ارچ ؟  دیسرپ :  میهاربا  منک .  یمن  اعد  نم  تفگ : 
مراد مرش  ادخ  زا  رگید  ور  نیا  زا  دوش ،  یمن  هدروآرب  ما  هتساوخ  دسر و  یمن  تباجتسا  هب  میاعد  دروآرب ،  ار  ما  هتساوخ  هک  مهاوخ  یم 
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نینچ هاگچیه  زیزع .  تسود  تفگ :  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دوش .  یمن  باجتـسم  میاعد  هک  متـسین  یبوخ  هدنب  دـبال  منک ،  رگید  ياعد  ات 
 : تفگ میهاربا  دراد ؟  یتلع  هچ  تفگ :  دباع  دراد ؟  تلع  دـنک  یمن  باجتـسم  ای  دـنک  یم  باجتـسم  ار  اعد  دـنوادخ  رگا  وگن ،  نخس 

باجتـسم ار  وا  ياعد  یتدم  دراد ،  یم  تسود  زین  ار  وا  زاین  زار و  تاجانم و  سفن و  دشاب ،  هتـشاد  تسود  ار  يا  هدـنب  دـنوادخ  هاگره 
یهاگ دشاب ،  نیگمـشخ  يا  هدنب  هب  تبـسن  رگا  سکع  هب  یلو  دنک ،  تاجانم  زاین و  زار و  ادخ  هاگرد  رد  رتشیب  هدـنب ،  نآ  ات  دـنک  یمن 

تاجانم دیآ ،  یم  شدب  وا  تاجانم  سفن و  زا  ادخ  اریز  دنکن ،  اعد  رگید  وا  هک  دنک  یم  شدیماان  ای  دنک  یم  باجتسم  دوز  ار  وا  ياعد 
 ، بوخ دزیخ .  یمرب  كاپان  لد  زا  هک  نیغورد  زاین  زار و  تاجانم و  هن  دراد ،  شزرا  دزیخرب ،  افـص  اب  كاپ و  لد  زا  هک  يزاـین  زار و  و 

مدوب تدابع  زامن و  لوغشم  یلحم  رد  يزور  تفگ :  دباع  تسا ؟  هدشن  باجتـسم  لاس  هس  نیا  رد  هک  تسیچ  وت  ياعد  منادب  وگب  لاح 
شوخ گنشق و  نانچنآ  زین  اهنآ  هک  دنارچ  یم  ار  واگ  دنفـسوگ و  دنچ  هک  مدید  ار  ابیز  رایـسب  یناوج  هاگان  مدرک  یـشدرگ  سپـس  و  ، 

زا رون  اـیوگ  هک  دوب  ینارون  يردـق  هب  ناوج  نآ  صوصخ  هب  مدوب ،  هدـیدن  ار  ییاـبیز  نینچ  مرمع  ماـمت  رد  هک  دـندوب  بلاـج  گـنر و 
نیا متـسه و  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  دـنزرف  نم  تفگ :  باوـج  رد  یتـسیک ؟  وـت  مدیـسرپ  وا  زا  وـلج و  مـتفر  دـیراب ،  یم  شیناـشیپ 

نآ زا  تفرگ ،  ياج  ملد  رد  لیلخ  میهاربا  تبحم  منارچ .  یم  ار  اـهنآ  نم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نآ  زا  زین  اـهواگ  اهدنفـسوگ و 
لاح ات  زور  نآ  زا  ور  نیا  زا  دنک ،  زاورپ  وا  يوس  هب  تسا  کیدزن  هک  دـپت  یم  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  رادـید  يارب  مبلق  لاح  ات  زور 

گنرد یب  میهاربا  تسا .  هدشن  باجتـسم  میاعد  زونه  یلو  دهدب  نم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترایز  راختفا  دنوادخ  هک  منک  یم  اعد 
تفایرد دباع  دشاب .  یم  مرسپ  ناوج  نآ  متسه و  لیلخ  میهاربا  نم  تفگ :  تشاد  هرهچ  رد  يدنخبل  هک  یلاح  رد  درک و  یفرعم  ار  دوخ 
مالـسلا هیلع  میهاربا  ندرگرب  تبحم  تسد  تساخرب و  قوش  روش و  اب  تخانـش  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ات  هدـش ،  باجتـسم  شیاـعد  هک 

ساپس دمح و  نیملاعلا ؛  بر  دمحلا هللا  تفگ ( :  دیما  صولخ و  تیونعم و  زا  راشرـس  یلد  اب  دیـسوب و  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  داهن و 
اب نانز  نادرم و  همه  يارب  هدرمـش  تمینغ  ار  تقو  کنیا  تفگ :  دباع  سپـس  دیناسر ) .  میوزرآ  هب  ارم  هک  ار  نایناهج  دنوادخ  رکـش  و 

كاپ و یلد  اب  درک و  دنلب  اعد  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دشخب ،  تاجن  تمایق  زور  ياهرطخ  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  ات  دـینک  اعد  نامیا 
ياهیتخـس تارطخ و  زا  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  همه  تلـالج ،  تزع و  هب  ار  وت  اراـگدرورپ !  ایادـخ !  درک ( :  ضرع  یناـحور  یتلاـح 

مالسلا هیلع  میهاربا  دش ،  هدروآ  رب  شیاعد  دیسر و  شیوزرآ  هب  دباع  بیترت  نیا  هب   ( 3 نیمآ ( .  تفگ :  دباع  هدب ) .  تاجن  تمایق  زور 
لاحشوخ و یتسود ،  نیا  زا  ود  ره  و  تفر ،  یم  وا  رادید  هب  یهاگ  درک و  ادیپ  یبوخ  سانشادخ و  تسود  دوخ ،  تحایس  ریس و  رد  زین 
ار ادخ  و  درک ،  رکف  ناهج  رد  ادخ  ياه  هناشن  هرابد  دیاب  - 1 دنتخومآ :  ام  هب  ار  ریز  ياهسرد  درمگرزب  ود  نیا  ماجنارـس  و  دندش .  داش 
وا رایـسب  عونتم و  ياه  تمعن  زا  و  دوب ،  وا  دای  رد  هراومه  درک و  شتـسرپ  تدابع و  لد  ناج و  اـب  ار  ادـخ  دـیاب  - 2 تخانـش .  یبوخ  هب 
ادخ نانمـشد  اب  دوب و  بوخ  ادخ  ناتـسود  اب  تفر و  وجادخ  ناتـسود  لابند  و  دیزگرب ،  یبوخ  ناتـسود  دیاب  - 3 تفگ .  ساپـس  رکش و 

هاگچیه دیاب  - 5 میشخب .  افص  تاجانم ،  اب  ار  دوخ  ناج  حور و  میـشاب و  گرزب  يادخ  اب  زاین  زار و  تاجانم و  لها  ام  دیاب  - 4 نمشد . 
دیفـس ور  زور  نآ  رد  ات  مینک  هیهت  هشوت  زور  نآ  يارب  ناـمکین  لاـمعا  اـب  و  مینکن ،  شومارف  ار  تماـیق  تخـس  باـتک و  باـسح و  زور 
 . دشخبب ار  یگمه  دهد و  تاجن  اهرطخ  زا  ار  همه  دنوادخ  ات  مینک ،  اعد  نارگید  يارب  مه  دوخ و  يارب  مه  دیاب  هرخالاب  - 6 میشاب . 

مالسلا هیلع  فسوی  فطل  و  لمع ،  تافاکم 

وا ماجرف  دینیبب  کنیا  یلو  دوب ،  تمعن  زان و  رد  قرغ  اهلاس  دز ،  انز  تمهت  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  هب  دوب ،  رصم  هاش  رـسمه  اخیلز 
اهتمعن و عاونا  اب  خاک  رد  هراومه  هک  وا  دیسر .  یبیجع  تکالف  هب  زین  وا  عضو  و  تفر ،  ایند  زا  زیزع  شرهوش  یطحق ،  ياهلاس  دش ؟  هچ 
هدـمآ و رد  ینایادـگ  تروـص  هب  هک  تسا  هتـشگ  تسدـیهت  يردـقب  هدـش و  اـنیبان  توـترف و  ینزریپ  نوـنکا  دوـب ،  وربور  اـهقرب  قرز و 

نوچ شتعـسو  نآ  اب  ناهج  هک  هدروخ  شیاـپ  هب  گرزب  یگنـس  ناـنچ  دـنک .  یم  زارد  نآ  نیا و  هب  ییادـگ  تسد  اـهرازاب  هچوکرس و 
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وا زا  يورب و  رصم  رورس  مالسلا  هیلع  فسوی  روضح  هب  تسا  بوخ  هک  دندرک  داهنـشیپ  وا  هب  تسا .  هتـشگ  گنت  شیارب  نزوس  خاروس 
دریگب ماقتنا  وت  زا  وت ،  قباوس  رطاخ  هب  فسوی  تسا  نکمم  اریز  نکم ،  نینچ  هن ،  دنتفگ :  یم  یـضعب  دنک .  یتیانع  وت  هب  ات  ینک  اضاقت 

رب اخیلز  يزور  هکنآ  ات  درک .  دهاوخن  رفیک  ارم  زگره  تسا ،  قالخا  مرک و  ندعم  مسانـش ،  یم  نم  هک  یفـسوی  تفگ :  باوج  رد  وا  . 
ناحبـس تفگ ( :  اخیلز  تشذگ ،  یم  اجنآ  زا  یـصاخ  هوکـش  ریثک و  تیعمج  اب  فسوی  هک  یتقو  تسـشن .  يدنلب  ناکم  يور  هار ،  رس 

 ، هانگ تیـصعم و  رطاخ  هب  ار  ناهاشداپ  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و  مهتعاطباکولم ؛  دیبعلا  مهتیـصعمب و  ادیبع  كولملا  لعج  يذلا 
 : دومرف دینش ،  انیبان  نزریپ  نیا  زا  ار  ادص  نیا  هک  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  دومن ) .  هاشداپ  تعاطا ،  رطاخ  هب  ار  اه  هدنب  درک و  هدنب 

رفیک هب  کنیا  مدرک ،  یم  تمدـخ  ار  وت  هراومه  مدربن و  دای  زا  ار  وت  يا  هظحل  هک  متـسه  یـسک  ناـمه  نم  داد :  باوج  وا  یتسیک ؟  وت 
نانز نیرتراوخ  تروص  هب  کنیا  مدوب ،  لالج  هوکش و  رد  رصم  نز  نیتسخن  منک .  یم  ییادگ  هک  يروط  هب  ما  هدیـسر  دوخ  یتسرپاوه 

رد نم  تبحم  زا  يزیچ  زونه  ایآ  دیـسرپ :  هیرگ  لاح  رد  دروآ ،  رد  هیرگ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  اخیلز ،  لد  زوس  ما .  هدمآ  رد  رـصم 
زا رپ  هک  تسا  ایند  مامت  زا  رتهب  نم  يارب  زا  تتروص  هب  ندرک  هاگن  کی  دنگوس ،  میهاربا  يادخ  هب  يرآ ،  تفگ :  اخیلز  تسه ؟  تبلق 

زاین یب  ایند  لام  زا  ار  وت  يراد ،  رهوش  رگا  شابن ،  تحاران  هک  داتـسرف  مایپ  وا  يارب  دعب  دـش .  در  وا  رانک  زا  فسوی  دـشاب .  هرقن  الط و 
هک تقو  نآ  دنک ،  یم  هرخسم  ارم  هاشداپ  تفگ :  دینش  ار  مایپ  نیا  یتقو  اخیلز  مهد .  یم  رارق  دوخ  رسمه  ار  وت  يرادن  رگا  و  منک ،  یم 

فسوی ترضح  یلو  دنک ! ! ؟  یم  جاودزا  نم  اب  ما  هدش  هدنامرد  يانیبان  ریپ و  هک  کنیا  درکن ،  انتعا  نم  هب  متشاد  ییابیز  مدوب و  ناوج 
مسا هب  ار  ادخ  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  یسورع ،  بش  رد  داد .  یسورع  جاودزا و  لیکـشت  روتـسد  درک .  افو  دوخ  دهع  هب  مالـسلا  هیلع 
رـسپ ود  دنوادخ  تفای .  هزیـشود  ار  اخیلز  فسوی  فافز ،  بش  دنادرگ .  زاب  وا  هب  ار  اخیلز  ییانیب  ییابیز و  یناوج و  درک .  دای  شمظعا 
نانآ نیب  گرم  ات  دندرک  یگدنز  لاس )  تفه  یس و  یـضعب  لوق  هب  یتدم (  مه  اب  داد .  وا  هب  اخیلز  زا  ءاشنم )  و (  میئارفا )  ياهمان (  هب 

رـس رب  قح  هیاس  ین !  دص  هچ  ین  کی  هچ  میا ،  هدش  قرغ  هک  ام  تفگ :  دیابن  دراد .  مه  اود  ادخ ،  بوچ  يرآ ،   ( 4 دنکفا ( .  ییادج 
كاخ وت  يدنچ  ینکرب  یهاچز  رگ  یـسک  يور  مه  وت  ینیب  تبقاع  یـسک  يوک  رـس  رب  ینیـشنرگ  دوب  هدـنبای  هدـنیوج  تبقاع  دوب  هدـنب 

هنوگنآ نم  اب  هتشذگ  رد  ارچ  تفگ :  اخیلز  هب  مالسلا  هیلع  فسوی  هدش ؛  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  كاپ  بآ  رب  یسر  ردنا  تبقاع 
هیلع فسوی  تشاد ) .  او  راـک  نیا  هب  ارم  وت  ياـبیز  هرهچ  تفگ ( :  اـخیلز  موـش )  وـت  قـشع  ماد  ریـسا  یتـساوخ  یم  و  يدرک ( ؟  راـتفر 

نم زا  لامک  لامج و  رد  هک  يدـید ؟  یم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  مان  هبناـمزلا  رخآ  ربماـیپ  وت  رگا  سپ  دومرف ( :  مالـسلا 
تـسار نم  هک  یتسناد  اـجک  زا  تفگ :  فسوی  یتفگ )  تسار  تفگ ( :  اـخیلز  يدرک ؟  یم  هچ  تسا  رتشیب  نم  زا  شتواخـس  رتاـبیز و 

نیا رد  تفرگ ) .  ياج  ملد  رد  وا  تبحم  يدرک ،  رکذ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  مان  هک  یماگنه  تفگ ( :  اـخیلز  متفگ ؟ 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  وا  هک  رطاخ  نیمه  هب  نم  دـیوگ ،  یم  تسار  اخیلز  درک ( ؛ یحو  مالـسلا  هیلع  فسوی  هب  دـنوادخ  ماگنه 

 ( 5 نک ( .  جاودزا  اخیلز  اب  هک  درک  رما  مالسلا  هیلع  فسوی  هب  دنوادخ  هاگنآ  مراد )  تسود  ار  وا  دراد ،  تسود  ار  ملس 

مالسلا هیلع  حیسم  نییآ  هب  شروشک  مدرم  مامت  هاش و  شیارگ 

اـسب يا  ددرگ ،  تیاعر  صاخـشا  تاماقم  تایـضتقم و  ـالماک  دـیاب  زین  ینید  تاـغیلبت  رد  یتح  یعوضوم  ره  رد  تسا ،  نینچ  یتسار  هب 
ؤم اهنت  هن  رگید  دروم  رد  تاغیلبت  نامه  یلو  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  نیرتوکین  نآ  زا  هدـش و  عقاو  رث  ؤم  رایـسب  يدروم ،  رد  هک  یتاـغیلبت 
هب تایـضتقم  دراوم و  فالتخا  صاخـشا و  تاماقم  تاغیلبت ،  رد  دیاب  هک  تسا  نیا  ددرگ .  یم  بولطم  سکع  هب  رجنم  هکلب  تسین ،  رث 

ناگداتسرف ناربمایپ و  ساسا ،  نیمه  رب  دشاب .  هتشاد  ییازس  هب  ییانشآ  تحیصن  ظعو و  هوحن  زومر و  اب  غلبم  دوش و  تیاعر  لماک  روط 
ياهتفرـشیپ هتفرگ و  يدـنمدوس  هجیتن  دوخ  تاغیلبت  زا  دندیـشک و  یم  شیپ  هب  ار  ینوگانوگ  ياههار  دوخ  یتاـغیلبت  شـالت  رد  دـنوادخ 

بلاـج و شور  اـب  هاـگنآ  دـندرک  یم  فرحنم  مدرم  اـب  گـنهامه  ار  دوخ  نیتسخن ،  لـحارم  رد  یهاـگ  یتح  دـندرک .  یم  يریگ  مشچ 
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هطبار نیا  رد  دش .  یم  نانآ  دـیاع  یهجوت  لباق  دربشیپ  دـندروآ و  یم  دراو  هدـیقع  مارم و  نآ  رب  ار  دوخ  یتاغیلبت  تابرـض  يا  هنامیکح 
ياهرهـش زا  یکی  رد  تاغیلبت  رومءام  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هیحان  زا  رفن  ود  منک :  یم  بلج  ریز  بیجع  يارجاـم  هب  ار  امـش  رظن 

ادیپ شیارگ  اهنآ  هب  يدحا  اهنت  هن  دیشکن  یلوط  دندوبن ،  انـشآ  یغیلبت  حیحـص  هار  هب  رومءام  ود  نآ  یلو  دندش ،  هیکاطنا )  مان (  هب  مور 
یسیع ترـضح  دندومن .  ینادنز  يا  هدکتب  رد  هدرک  ریگتـسد  ار  اهنآ  مور ،  هاشداپ  روتـسد  هب  دندرک و  يرود  نانآ  زا  مدرم  هکلب  درکن 
یغلبم هک  ار  افـصلا )  نوعمـش  دوخ (  صاخ  زا  یـصو  دش ،  ربخ  اب  اهنآ  ندش  ینادنز  رفن و  ود  نآ  یغیلبت  نتفرگن  هجیتن  زا  مالـسلا  هیلع 

وا درک .  مازعا  هیکاطنا  رهش  هب  یتسرپ ،  تب  زا  بانتجا  تداعس و  هار  هب  هیکاطنا  مدرم  توعد  رفن و  ود  نآ  تاجن  يارب  دوب  انـشآ  هتخپ و 
میمـصت متـسه ،  بیرغ  رهـش  نیا  رد  نم  درک :  مالعا  نینچ  زاغآ  رد  و  دـش ،  رهـش  دراو  یبلاج  شور  اب  ینیب  نشور  تناـتم و  لاـمک  اـب 

ار وا  هک  دش  بجوم  راتفگ  نیمه  متسه .  مارم  مه  وا  اب  و  مقفاوم ،  هاش  شور  اب  نم  تروص  نیا  رد  منک  شتسرپ  ار  هاش  يادخ  ما  هتفرگ 
هدکتب رد  یـصاخ  مارتحا  هب  ار  وا  هک  داد  روتـسد  دـش و  دنـسرخ  وا  شور  زا  درک و  نیـسحت  ار  وا  هداعلا  قوف  هاش ،  دـنداد .  هار  هاش  دزن 
ینادنز رفن  ود  نآ  شدرگ ،  ماگنه  دش ،  هدکتب  دراو  رهش ،  لها  یمومع  هاگتدابع  رد  شدرگ  رادید و  ناونع  هب  نوعمش  دنهد .  شدرگ 

نم اب  تفافر  یتسود و  هب  رهاظت  هنوگچیه  هک  درک  ناشن  رطاخ  اهنآ  هب  هراشا  اب  وا  دننک ،  تقافر  تدارا و  راهظا  دنتـساوخ  دندید ،  ار  وا 
هدولاش تدم ،  نیا  نمـض  رد  و  دومن ،  یم  شتـسرپ  اهتب  زا  رهاظ  رد  درک و  یم  دش  دمآ و  هدکتب  هب  لاس  کی  دودـح  نوعمـش  دـینکن . 

دزن یناـیاش  مارتحا  ـالاو و  ماـقم  دوخ ؛ بلاـج  صاـخ و  شور  یـشیدنارود و  رثا  رب  درک ،  يزیر  یپ  هاـش ،  اـب  ار  دوخ  تقاـفر  یتسود و 
دمآ و هدکتب  هب  هک  تدـم  نیا  رد  نم  تفگ ( :  نینچ  مور  هاشداپ  هب  یـصوصخ  هسلج  رد  يزور  تشذـگ ،  اهتدـم  درک .  بسک  هاشداپ 

هاشداپ تسیچ ) . ؟  نانآ  ندش  ینادنز  تلع  هک  مسرپب  مهاوخ  یم  هزاجا  بسک  اب  کنیا  مدرک ،  هدهاشم  ار  ینادنز  رفن  ود  متشاد ،  دش 
دـشاب یم  نایناهج  راگدیرفآ  هک  اهتب  نیا  زج  ییادخ  هک  دندرک  یم  اعدا  دندوب و  هدرک  نهپ  رهـش  نیا  رد  ار  هنتف  هرفـس  رفن ،  ود  نیا  : ) 

یم اهتب  زا  ریغ  يادخ  دوجو  ياعدا  هنوگچ  اهنآ  نوعمـش ( :  مداد ) .  ار  اهنآ  سبح  روتـسد  اهیرگلالخا  نیا  عفر  يارب  ور  نیا  زا  تسه ، 
یلیخ مهد ،  شوگ  اهنآ  تارکاذم  هب  ملیام  یلیخ  دییامرفب ،  ار  اهنآ  راضحا  روتسد  دیناد .  یم  حالص  رگا  دوب ؟  هچ  اهنآ  لیلد  دندرک ؟ 

بیترت نیا  هب  مهد ) .  یم  ار  اهنآ  راضحا  نامرف  دیدرگ .  ربخ  اب  اهنآ  شور  زا  مه  امش  هکنیا  يارب  بوخ !  رایـسب  هاشداپ ( :  مرکـشتم ) . 
درک عورش  اجنیا  زا  ار  وگتفگ  ثحب و  اهنآ  اب  هاشداپ  روضح  رد  نوعمش  دندرک .  رـضاح  سلجم  هب  ار  رفن  ود  نآ  هاش ،  نامرف  هزاجا و  اب 

يادخ هب  دقتعم  ام  يرآ  ناینادـنز ( :  دراد ) ؟  دوجو  يرگید  يادـخ  دنتـسه ،  هدـکتب  رد  هک  ینایادـخ  زا  ریغ  ناهج  رد  رگم  ابجع !  : ) 
اهنآ زا  ار  یباداش  یمرخ و  نیا  زییاپ ،  لصف  رد  دیامن و  یم  مرخ  زبس و  ار  اهارحـص  راهب ،  لصف  رد  هک  ییادخ  میتسه .  نیمز  نامـسآ و 
یب ار  ییاعدا  چیه  دنمـشناد  هاگآ و  لد  مدرم  تسا ) .  هدـیرفآ  ار  نز  کمـشچ  ناگراتـس  باتناهج و  دیـشروخ  هک  يادـخ  دریگ ،  یم 

راهظا نینچ  تساوخ و  لیلد  اهنآ  زا  نوعمـش  ور  نیا  زا  دـنور ،  یمن  اـعدا  راـب  ریز  لالدتـسا  يربهر  نودـب  زگره  و  دریذـپ ،  یمن  لـیلد 
دیراد یلیلد  دوخ  ياعدا  رد  امـش  ایآ  تسا  ندز  گنـس  هب  خولک  نوچ  لیلد  یب  ياعدا  دیراذگب ،  رانک  ار  یپرد  یپ  راتفگ  نیا  تشاد : 

 . ( دناشوپ یم  یتسردنت  سابل  ار  ریگنیمز  صخـش  دنک و  یم  انیب  ار  دازردام  روک  میهاوخب  دوخ  يادـخ  زا  ام  رگا  يرآ  ناینادـنز ( :   ! ؟
هب نوعمش  هاگنآ  دندروآ ،  سلجم  هب  ار  يدازردام  روک  هاش  روتسد  هب  دننک ،  رـضاح  ار  يروک  دیهد  روتـسد  تفگ :  هاشداپ  هب  نوعمش 
هب گنرد  یب  رفن  ود  نآ  دوش .  انیب  روک ،  نیا  ات  دیهاوخب  دوخ  يادخ  زا  دییوگ  یم  تسار  دوخ  ياعدا  رد  امـش  رگا  تفگ :  رفن  ود  نآ 

نامـشچ هک  دوب  هتفاین  نایاپ  اعد  زونه  تفگ )  یم  نیمآ  لد  رد  نوعمـش  دوخ  دنتـساوخ (  ار  روک  ییانیب  دوخ  يادخ  زا  دنداتفا و  هدجس 
ام نایادخ  دیدرک ،  ار  گرزب  راک  نیا  امـش  رگا  تسین  بیجع  نوعمـش :  دومرف .  تیانع  وا  هب  انیب  مشچ  ود  دـنوادخ  دـش و  زاب  روک  نآ 

زگره دنناسرب ،  یسک  هب  دنناوت  یمن  يررض  عفن و  چیه  ام  نایادخ  تفگ :  نوعمش  هب  هتـسهآ  هاش  دنهد (  یم  افـش  ار  داز  ردام  روک  مه 
درک و ور  رفن  ود  نآ  هب  هاگنآ  تفای ،  افـش  روک  درک ،  اعد  دندرک ،  رـضاح  ار  يروک  نوعمـش  روتـسد  هب  دنتـسین )  روک  يافـش  هب  رداق 

نیمز ام  يادخ  ناینادنز :  دندرک .  نینچ  مه  ام  نایادخ  داد ،  افش  ار  روک  رفن  کی  امـش  يادخ  لیلد )  هب  لیلد  ۀجحب ( )  ۀجح  تفگ ( : 
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دندرک رضاح  يرگید  ریگنیمز  نوعمش  روتـسد  هب  تفای ،  افـش  رفن  ود  نآ  ياعد  هب  دندرک ،  رـضاح  ار  يریگنیمز  دهد !  یم  افـش  ار  ریگ 
هزاجا هاش  دینک و  هدنز  ار  هدرم  اعقاو  امش  رگا  نوعمش ( :  مینک .  یم  هدنز  ار  هدرم  ادخ  تساوخ  هب  ام  ناینادنز :  تفای .  افـش  درک ،  اعد 

 . موش یم  دقتعم  اهنآ  يادخ  هب  مه  نم  دننک  هدـنز  ار  هدرم  اهنآ  رگا  تفگ  هاش  گنرد  یب  مروآ ) .  یم  نامیا  امـش  يادـخ  هب  نم  دـهد 
رگا تسا ،  جراخ  ام  نایادخ  ام و  هدهع  زا  هدرم  ندرک  هدـنز  تفگ  نوعمـش  تشذـگ .  یم  هاش  ناوج  دـنزرف  گرم  زا  زور  تفه  اقافتا 

اب دـندش ،  تدابع  يایهم  رفن  ود  نآ  میوش .  یم  امـش  يادـخ  هب  دـقتعم  هاش و  نم و  دـشاب ،  هاش  رـسپ  ندرک  هدـنز  هب  رداق  امـش  يادـخ 
بلط دنوادخ  زا  بلق  میمـص  زا  زین  نوعمـش  دوخ  دنداتفا ( ،  هدجـس  هب  دنتـساوخ ،  ار  ناوج  ندـش  هدـنز  دوخ  يادـخ  زا  صاخ  یهجوت 

هب هاش  ناگداتسرف  دروایب ،  يربخ  دیتسرفب  ناتسربق  هب  ار  یـسک  تفگ :  دنتـشادرب و  هدجـس  زا  رـس  هظحل ،  دنچ  زا  سپ  درک )  یم  يرای 
ات دندروآ ،  هاش  دزن  ار  وا  دزیر ،  یم  كاخ  شتروص  رس و  زا  هتشادرب و  كاخ  زا  رس  هزات  هک  دندید  ار  وا  ناوج  دنزرف  دنتفر ،  ناتـسربق 
 ! مزیزع ردپ  دنزرف :  هدب ) .  حرـش  ام  يارب  ار  دوخ  هصق  مدنزرف !  تفگ ( :  هاگنآ  دیـشک  رب  رد  ار  وا  داتفا ،  شدنبلد  دـنزرف  هب  هاش  مشچ 

ندش هدنز  ادخ ،  زا  دنداتفا و  هدجس  هب  هک  مدید  ار  رفن  ود  زورما  هکنیا  ات  مدوب  راتفرگ  تخـس  باذع  هب  دمآ  نم  غارـس  گرم  هک  یتقو 
ار اهنآ  الماک  يرآ  دنزرف :  یـسانش !  یم  ینیبب ،  ار  رفن  ود  نآ  رگا  هاش :  درک .  هدنز  رفن  ود  نآ  ياعد  هب  ارم  دنوادخ  دـنهاوخ ،  یم  ارم 
رد ار  رفن  ود  نآ  هاش  رسپ  دننیبب ،  ات  دننک ،  روبع  هدش  هدنز  ناوج  ولج  رد  دنور و  ارحص  هب  مدرم  مامت  دش  انب  هاش  روتسد  هب  مسانش .  یم 

هراشا اب  وا  دـندش ،  در  وا  لباقم  زا  رفن  ود  نآ  هک  نیمه  دـندرک ،  روبع  هدازهاش  رانک  رد  مدرم  مامت  هن ؟  ای  دـنک  یم  ادـیپ  تیعمج  نایم 
 ، دروآ نامیا  تسا ،  تقلخ  ناهج  یعقاو  يادخ  هک  رفن  ود  نآ  يادخ  هب  بلق  میمص  اب  مدنامه  هاش  دندوب !  اهنیا  رفن  ود  نآ  هک  داد  ربخ 

كریز هدـنیامن  نوعمـش ،  بیترت  نیا  هب  دـندروآ .  نامیا  نایناهج  يادـخ  هب  دـندرک و  يوریپ  وا  زا  زین  هاش  روشک و  لها  مامت  نوعمش و 
 ( 6 داد ( .  شیارگ  یسیع  نییآ  هب  ار  شروشک  مدرم  همه  هاش و  دوخ ،  هنامیکح  شور  ندرب  راک  هب  اب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

 ! وبشوخ يامرخ 

لیقع بلاط ،  اهمان :  هب  رسپ  هس  دنوادخ  درک  جاودزا  دسا  رتخد  همطاف  دوخ  يومع  رتخد  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  يومع  بلاطوبا 
یلیخ هک  ییامرخ  یلو  دنک  یم  لیم  امرخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دید  همطاف  يزور  مایا ،  نیا  رد  درک ،  تیانع  وا  هب  رفعج  و  ، 
حالص ربمایپ :  مروخب )  هدب  نم  هب  یکدنا  امرخ  نآ  زا  تفگ ( :  دوب ،  هدیسرن  همطاف  ماشم  هب  یشوخ  يوب  نینچ  نونکات  تسا و  وبـشوخ 

 . متـسه ادخ  هداتـسرف  دمحم  نم  تسین و  اتمه  یب  اتکی و  يادخ  زج  ییادخ  هک  یهد  یهاوگ  هکنیا  رگم  يروخب  ار  امرخ  نیا  هک  تسین 
تـساوخ رد  بلاطوبا  شیمارگ  رهوش  يارب  راب  نیا  دـش ،  رتشیب  وا  لیم  دروخ ،  هتفرگ و  ار  امرخ  هاگنآ  داد ،  یهاوگ  گـنرد  یب  همطاـف 

نآ تلاسر  ادـخ و  ییاتکی  هب  یهاوگ  بلاطوبا  هکنآ  زا  لبق  ار  امرخ  هک  تسب  نامیپ  وا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درک ،  امرخ 
یـشوخ رایـسب  يوب  هناخ  رد  تفگ  بلاطوبا  هاگماش  دروآ ،  هناخ  هب  ار  امرخ  تفریذپ ،  ار  نامیپ  نیا  همطاف  دهدن ،  وا  هب  دهدب  ترـضح 

هب بلاطوبا  درک .  نایب  ار  امرخ  نآ  هصق  داد و  ناشن  ار  امرخ  همطاف  مدرکن ،  ساسحا  ار  ییوب  نینچ  رمع  مامت  رد  هک  دـسر  یم  ماـشم  هب 
ادـخ و یگناگی  هب  تداهـش  بلاطوبا  هرخالاب  داد ،  مهاوخ  ار  امرخ  نیتداهـش ،  يادا  زا  سپ  تفگ :  همطاـف  تساوخ ،  اـمرخ  ررکم  روط 

بش نآ   ( 7 تفریذـپ ( .  مه  همطاف  دزاسن ،  شاف  ار  رارقا  نیا  شیرق  دزن  هک  درک  دـهع  وا  اب  داد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  تلاسر 
دیدرگ دقعنم  مالسلا  هیلع  یلع  رون  بش  نامه  رد  دوب ،  هدروخ  نآ  زا  هک  مه  همطاف  دومرف :  لیم  ار  زیگنا  تفگـش  يامرخ  نآ  بلاطوبا 

هبعک نورد  رد  هک  ماگنه  نآ  ات  دوزفا  یم  وا  تمظع  هوکـش و  رب  زور  هب  زور  دش ،  دراو  يدیدج  ناهج  رد  دعب  هب  ماگنه  نآ  زا  همطاف  ، 
 ( 8 دوشگ ( .  ناهج  هب  مشچ  وا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ، 

لدروک قفانم  ییاوسر 
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دوجو رسارس  یگماکدوخ  رورغ و  دنتـشاد ،  مالعا  ناناملـسم  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  الماک  دندوب و  هدش  هحلـسا  رد  قرغ  نانآ 
هب دیشر  رواگنج و  ناناملسم  دنداد .  یم  راعـش  یمالـسا  تموکح  دض  رب  نشخ  دنت و  ياه  هرعن  اب  دوب و  هتفرگ  ار  قلطـصم )  نادنزرف ( 

دوب قلطـصم )  نادنزرف  نآ (  زا  هک  یبآ  رهن  رانک  ات  رورغم  نامدود  نیا  یبوکرـس  مزع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یهدـنامرف 
درب و دوخ  ماک  هب  ار  نمشد  هاپس  زا  يرایسب  هورگ  شتآ ،  نیا  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  تفرگ ،  رد  گنج  شتآ  ناکم ،  نامه  رد  هتفر و 

يزوریپ اب  مالسا  هاپـس  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تشگ .  راکـشآ  همه  رب  ناناملـسم  يزوریپ  نمـشد و  تسکـش  یـشوماخ ،  زا  سپ 
دوب  ( 9 نارجاهم (  زا  وا  بکرم  ظفاحم  و  رمع )  رکون (  هاجهج )  دندیـسر ( .  یبآ  رـس  هار  رد  دـندرک ،  تعجارم  هنیدـم  يوس  هب  لماک 

 ، دش رفن  ود  نآ  عازن  ثعاب  دروخرب  نیمه  دندرک .  نشخ  دروخرب  دوب ،   ( 10 راصنا (  زا  هک  نانس )  اب (  بآ  نتفرگ  رد  یتسدشیپ  يارب 
يوس زا  دـینک !  کمک  ارم  نارجاهم  هورگ  يا  دروآ :  رب  دایرف  درک و  توعد  دوخ  زا  تیاـمح  هب  ار  نارجاـهم  هاـجهج )  هک (  يروط  هب 

 ) زا تیامح  هب  دوب  ریقف  يدرم  هک  لاعج )  مانب (  نارجاهم  زا  یـصخش  دیـسرب )  نم  دایرف  هب  راصنا  هورگ  يا  دز :  داـیرف  نانـس (  رگید ، 
دوخ ینمـشد  ساسح  دراوم  رد  دوب و  هنیدم  یلاها  زا  تخـسرس  ناقفانم  زا  هک  یبا  دنزرف  هّللادبع  درک .  يرای  ار  وا  تساخرب و  هاجهج ) 

هب ار  وا  خـساپ  زین  لاـعج  یتـسه ) !  يزواـجتم  مرـش و  یب  درم  وت  تفگ ( :  لاـعج  هب  يدـنت  تنوشخ و  اـب  درک ،  یم  رهاـظ  مالـسا  هب  ار 
رد دنا و  هدمآ  رود  هار  زا  دنتـسه ،  یمدرم  بجع  اهنیا  دروآ ( :  نابز  هب  ار  هناروسج  راتفگ  نیا  و  دـش ،  تحاران  هّللادـبع  داد ،  تنوشخ 
هب هک  یتقو  دیـشاب !  هاگآ  یلو  دروخ  یم  ار  وت  يدرک  قاچ  ار  دوخ  گس  رگا  دـنیوگ :  یم  نینچ  يرآ  دـنا .  هدـش  هریچ  اـم  رب  اـم  نطو 

مدرم نیا  هک  تسا  امش  ریـصقت  تفگ ( :  درک و  ور  دوخ  نامدود  هب  سپـس  دنک ) .  یم  نوریب  ار  لیلذ  تسا  رتزیزع  هکنآ  میتفر ،  هنیدم 
یمن وا  لاثما  لاعج و  هب  ار  دوخ  ماعط  يدایز  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیدرک ،  لالح  اهنآ  هب  ار  دوخ  تورث  هداد و  ياـج  دوخ  نطو  رد  ار 

نامدود و هب  دـندرگرب و  دوخ  راـید  هب  اـت  دـینک  نوریب  ار  ناـنآ  دـنوش .  راوس  امـش  رب  نینچ  زورما  هک  دیـشک  یمن  اـجنیا  هب  راـک  دـیداد 
هک يراتفگ  نیا  اب  یلو  دوب  هداد  رارق  ناناملسم  فص  رد  ار  وا  هنابآم  قح  هولج  هّللادبع )  بناج (  هب  قح  هفایق  دندنویپب ) .  دوخ  ياهبابرا 
هب ار  وا  یمالـسا  هاگداد  درک و  نوریب  نامیا  اب  ناناملـسم  فص  زا  ار  وا  هاگآدوخ  ان  روط  هب  دروخ ،  یم  بآ  ینامیا  یب  قافن و  هساک  زا 
 ( هّللادبع زیمآ (  تراسج  نانخس  دیناوخب .  ار  ارجام  هیقب  کنیا  تفرگ  ار  وا  ولج  مامت  تعرس  اب  هدومن و  یفرعم  رگبوشآ  قفانم و  ناونع 
ور هّللادـبع  هب  زیزع ،  مالـسا  میرح  زا  عافد  ناونع  هب  درک ،  تحاران  تخـس  دوب  سرون  یناوج  ماگنه  نآ  رد  هک  ار  مقرا )  دـنزرف (  دـیز 
زا سپ  تسا ،  ناناملسم  همه  بوبحم  ادخ و  زیزع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  یتسه ،  وت  راوخ  لیلذ و  ادخ ،  هب  دنگوس  تفگ :  درک و 

تکاس تفگ :  تفر و  ورف  مشخ  رد  دـیز )  ناسب (  یناوج  مالغ  نیـشتآ  راتفگ  زا  هّللادـبع  مریگ .  یمن  یتسود  هب  ارت  زگره  راتفگ ،  نیا 
ار يو  نانخس  هک  دید  حالص  هّللادبع ،  نوچ  یقفانم  ناکاپان  درط  مالسا و  هزوح  ظفح  رطاخ  هب  دیز  وگم !  نخس  نم  اب  روط  نیا  شاب و 

ربمایپ روضح  هب  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ  ار  وا  ّتیلو ،  ؤسم  ساـسحا  یـسانش و  هفیظو  دـهد ،  شرازگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب 
یبآ رانک  رد  هار  رد  ّیبا  دـنزرف  هّللادـبع  درک ( :  ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هب  تحارـص  لامک  اب  و  دروآ ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

راپسهر هنیدم  يوس  هب  نایهاپس  اب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  درک .  یفرعم  زیزع  ار  دوخ  لیلذ و  ار  امـش  تفگ و  نانچ  نینچ و 
یتسردان ساسا و  یب  ياهفرح  هک  دنا  هداد  ربخ  نم  هب  دومرف :  وا  هب  يدج  حیرص و  راتفگ  اب  تفریذپ و  روضح  هب  ار  هّللادبع  دندش ،  یم 

نآرق هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  تفگ :  درک و  ور  ربمایپ  هب  بناج  هب  قح  هفایق  هّللادبع  تسیچ ! ؟  هیاپ  یب  راتفگ  اهیورجک و  نیا  يا !  هدز 
دندرک و عافد  يو  زا  هّللادبع  نایفارطا   ( 11 تسا ( .  هداد  ار  اهشرازگ  نیا  غورد  هب  دیز  متفگن و  ینانخس  نینچ  نم  درک ،  لزان  وت  رب  ار 
در یناوج  مالغ  کی  هتفگ  رطاخ  هب  ار  هّللادبع )  ام (  گرزب  رورس و  فرح  زگره  ادخ  لوسر  دنتفگ :  هتـشاذگ و  شوپرـس  وا  تمهت  هب 

یلو دش  یفرعم  هانگ  یب  روذعم و  رهاظ  رد  هّللادبع  تسین .  شیب  يرادنپ  وا  نخـس  هکلب  هدرک ،  لایخ  روط  نیا  دیز )  دیاش (  دنک !  یمن 
هب دیز  هک  یماگنه  دندرک ،  یم  شنزرـس  ار  وا  يوس  ره  زا  راصنا  تشگ و  دادملق  هدـننز  تمهت  وگغورد و  دـیز )  تبـسانم (  نیمه  هب 
رد تسب و  دوخ  يور  هب  ار  رد  تفر و  دوخ  هناخ  هب  هک  يروط  هب  دیـسر ،  یم  رظن  هب  هدرمژپ  هتفرگ و  هتخوس و  غامد  رایـسب  دمآ ،  هنیدم 
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قافن راتفگ  اهادص و  رـس و  نیا  ندینـش  اب  دوب ،  رویغ  دـنمورین و  یناوج  هک  هّللادـبع  دـنزرف  درب .  رـس  هب  هناحیق  تمهت و  نیا  عفر  راظتنا 
روتـسد یهاوخ  یم  ما  هدینـش  ادخ :  لوسر  يا  دناسر :  ضرع  هب  نینچ  دش و  بایفرـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  ردپ ،  زیمآ 

اریز مرواـیب .  وت  يارب  ار  شرـس  مشکب و  ار  وا  اـت  هدـب  هزاـجا  نم  دوـخ  هب  یتـسه  روتـسد  نیا  زا  ریزگاـن  رگا  ینک  رداـص  ار  مردـپ  لـتق 
مردپ لتاق  مناوتن  دشکب  ار  وا  يرگید  رگا  هک  مسرت  یم  نآ  زا  متـسه ،  راتفر  شوخ  یلیخ  ردام  ردپ و  هب  تبـسن  نم  دنناد  یم  نایجرزخ 
زگره هن  دومرف ( :  خـساپ  رد  ربمایپ  مدرگ .  خزود  قحتـسم  هدـناسر و  لـتق  هب  يرفاـک  ضوع  ار  ینمؤم  تسا  نکمم  هجیتن  رد  مرگنب ،  ار 

ولج وا  درک ،  هّللادبع  دنزرف  هب  ار  شرافس  نیا  ادخ  لوسر  هک  نیا  اب  نک ) .  راتفر  وکین  وا  اب  تسه  ام  اب  تردپ  هک  یتقو  ات  نکن ،  نینچ 
دراو مراذگ  یمن  دهدن ،  هزاجا  ربمایپ  ات  تفگ :  تفرگ و  ار  وا  ولج  دیآ ،  یم  هنیدم  يوس  هب  هک  دید  ار  شردـپ  هک  یتقو  هدـمآ  هزاورد 

اب ار  ترـضح  نآ  دوخ ،  عضو  زا  داتـسرف و  مایپ  ادخ  لوسر  يارب  هّللادبع  تسا .  زیزع  ربمایپ  یتسه و  وت  لیلذ  هک  ینادب  ات  يوش ،  هنیدم 
رما هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  کنیا  تفگ :  مه  وا  نکن ،  يریگولج  تردـپ  زا  هک  داد  مایپ  وا  دـنزرف  يارب  ترـضح  تخاـس ،  ربخ 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  هّللادبع  راتفگ  نئاخ ،  رگبوشآ  نانمشد  یفرعم  مالسا و  هزوح  ظفح  رطاخ  هب  هک  دیز  وش !  دراو  هدومرف 
هب هاگیب  هاگ و  هدرک و  هدرسفا  ار  وا  تلجخ  مرش و  دنا ،  هداد  بقل  وگغورد )  ناونع (  هب  ار  وا  هتـشگ و  نیـشن  هناخ  کنیا  دوب ،  هدناسر 

هروس يزور  دـنچ  زا  سپ  دومرف ،  فطل  دـیز  هب  دوادـخ  نک ) !  عافد  نم  زا  مه  وت  مدرک  عافد  تربمایپ  زا  نم  دـنک ( :  یم  ضرع  ادـخ 
یفرعم ریـصقت  یب  وگتـسار و  دیز )  بیترت (  نیا  هب  دش و  لزان  دنوادخ  فرط  زا  دیز  قیدصت  هّللادبع و  بیذکت  رد  نوقفانم )  هکرابم ( 

تخاس و ناشنرطاخ  ار  تایآ  لوزن  دروآ و  نوریب  ینیـشن  هناخ  زا  ار  وا  تفر و  دیز  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ   ( 12 دیدرگ ( . 
رهاظ هّللادبع  ییاوسر  تنایخ و  قافن و  تسا .  هدرک  قیدصت  ار  وت  ادـخ  هدینـش  تسرد  تشوگ  هتفگ و  تسار  تنابز  دـیز !  يا  دومرف : 

اب هک  دیئاپن  يرید  یلو  درک ،  یگدـنز  یحابـص  دـنچ  تلذ ،  یگراچیب و  اب  دـمآ  هنیدـم  هب  هک  یتقو  شراتفگ ،  سکع  هب  تسرد  دـش ، 
هب ار  سرد  نیا  هشیمه  يارب  و   ( 13 دومن ( .  بصن  خیرات  تاحفـص  رد  ار  دوخ  تلذ  كرام  تسب و  رب  تخر  ناهج  نیا  زا  قافن  رفک و 

نیا دـیگنج ،  قح  اب  ناوت  یمن  دـشاب  بناج  هب  قح  هفاـیق  هتـسارآ و  يرهاـظ  کـسام  ریز  هچرگ  یناونع  چـیه  هب  هک  تخومآ :  ناـیناهج 
ار ماقتنا  نیا  و  دناشک ،  یم  راب  تلذ  یماجنارس  هب  جک ،  یهابت و  هار  نامه  رد  ار  ور  جک  راکهابت و  مدرم  هک  تسا  تشونرـس  تعیبط و 

 . تسا هداد  رارق  دوخ  تعیبط  لد  رد  تعیبط  يادخ 

اهنآ دض  رب  باصتعا  اب  ناراکفالخ ،  هیبنت 

هدش هدامآ  مالسا  زکرم  هنیدم  هب  هلمح  يارب  مور  روطارپما  هک  دسر  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هب  دوب ،  ترجه  مهن  لاس  بجر  هام 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  یماگنه  - 1 دوب :  هجاوم  ریز  دراوم  دننام  یتخـس  تالکـشم  اب  مور ،  هاپـس  اب  یگنج  ییوردور  تسا . 

-2 دوب .  امرخ  ندیـسر  لصف  يزرواشک و  لوصحم  تعارز و  يروآ  عمج  لصف  هک  درک  نایمور  اب  گنج  يارب  هنیدـم  زا  جورخ  مـالعا 
تردق ربا  اب  گنج  - 3 تشاد .  لابند  هب  ار  يرایسب  تالکشم  كوبت ،  هنیدم و  نیب  ینالوط  هار  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  دوب  مرگ  رایـسب  اوه 

رفس - 4 دـندوب .  طلـسم  زیچ  همه  رب  اجنآ  رد  نایمور  اریز  درک ،  یم  رتشیب  ار  گنج  يراوشد  كوبت ، )  مور (  نیمزرـس  رد  مه  نآ  مور 
یس دودح  زا  هک  یمظنم  شترا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  مالعا  اب  دوب .  يرگید  لکشم  زین  هنیدم  نتشاذگ  یلاخ  اب  ینالوط  ههام و  ود 

ناـیم نیا  رد  دـندش .  كوـبت  مزاـع  هنیدـم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تیربـهر  یهدـنامرف و  هب  دـندش  یم  لیکـشت  رفن  رازه 
دندیزرو عانتما  گنج  نیا  رد  تکرـش  زا  اهنت  هن  نامیا ،  نتـشادن  قافن و  تلع  هب  ناقفانم ،  زا  یهورگ  دـش  یم  ینیب  شیپ  هک  هنوگنامه 

رد مادک  ره  هک  دندوب  هدرک  حرط  هلآ و . . .  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  رتش  نداد  مر  لیبق  زا  ییاه  هشقن  ساسح ،  دراوم  زا  یضعب  رد  هکلب 
دـصق هب  هنیدـم  زا  یمالـسا  مظنم  شترا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یتقو  دـیدرگ .  هفخ  هفطن  زا  هدـش و  بآ  رب  شقن  دوخ  ياـج 
يروآ عمج  لصف  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـندوب ،  یعقاو  ناناملـسم  زا  هکنیا  اب  هرارم )  بعک و  لاله ،  ياهمان ( :  هب  رفن  هس  دـنداتفا  هب  كوبت 
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دندوب هدیمهف  یبوخ  هب  یلو  دنـسر .  یمن  مالـسا  هاپـس  هب  رگید  هک  دنتفایرد  ناهگان  دندرک ،  ادرف  زورما و  اوه و . . .  یمرگ  لوصحم و 
زا تسا ،  هدرک  ینیشن  بقع  مالـسا ،  هاپـس  تمظع  ندید  اب  مور  هاپـس  هک  دیـسر  ربخ  هنیدم  هب  دنا ،  هدش  بکترم  ار  یگرزب  فالخ  هک 
هب مالسا  هاپس  تشگزاب  ربخ  هک  یتقو  دندرگ .  یم  زاب  هنیدم  يوس  هب  هدرک و  كرت  ار  هقطنم  مالسا  هاپس  و  هدرکن ،  زورب  یگنج  ور  نیا 
 ، دنورب نیملسم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  لابقتسا  هب  دوخ  فلخت  ناربج  يارب  هک  دنتفرگ  میمصت  راکفالخ  رفن  هس  نآ  دیسر ،  هنیدم 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  روضح  هب  دـندش و  جراـخ  هنیدـم  زا  میمـصت  نیا  لاـبند  هب  دـنبلط ،  شزوپ  دـننک و  ضرع  کـیربت  مـالس و 

هنوگ همه  ناناملـسم ،  هک  داد  روتـسد  هنیدـم  رد  دورو  زا  سپ  و  دادـن ،  ار  ناشمالـس  باوج  درکن و  انتعا  اهنآ  هب  ربماـیپ  یلو  دندیـسر ، 
هناخ رد  دش  انب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  روتسد  هب  اهنآ  نارسمه  یتح  دش ،  عورش  یمومع  باصتعا  دننک ،  عطق  اهنآ  اب  ار  دوخ  طباور 
اهنآ رب  ار  هصرع  يردق  هب  راکفالخ  رفن  هس  نآ  هب  تبـسن  مالـسا  هنادنمدرخ  تسایـس  نیا  دنوشن ،  رتسبمه  نانآ  اب  یلو  دـننامب  اهنآ  ياه 
رفن هس  نیا   ( 14 دـش ( ) .  گنت  اهنآ  رب  تعـسو  همه  نآ  اب  نیمز  تبحر ؛  امب  ضرـالا  مهیلع  تقاـض  و  نآرق (  ریبعت  هب  هک  درک  گـنت 

دنتـسناد هجیتن  رد  دنداتفا  یئوج  هراچ  رکف  رد  دوب ،  هدناشن  زور  نیا  هب  ار  اهنآ  یتسرپایند  یلو  دـندوب  دـنم  هرهب  یمالـسا  میلاعت  زا  نوچ 
یم رس  هب  هنیدم  رد  هک  زور  لهچ  زا  سپ  رفن  هس  نیا  یلو  دیشک  لوط  زور  هاجنپ  باصتعا  تدم   ( 15 تسین ( .  ادخ  زج  یهاگهانپ  هک 

دنوادخ اب  دنتفرگ و  هزور  رخآ  زور  هس  دنتخادرپ و  تدابع  هب  یناشیرپ  لامک  اب  اهنابایب  رد  دندش و  جراخ  هنیدم  زا  رخآ  زور  هد  دندرب ، 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  رب  لیئربج  هکنآ  ات  دـندومن  وفع  تساوخ  رد  رافغتـسا و  دوخ و  راک  زا  ینامیـشپ  راهظا  دـندرک و  زاـین  زار و 

 . داد ربخ  اهنآ  هب  ار  اهنآ  هبوت  نتفریذپ  هدژم  داتسرف و  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  درک ،  لزان  ار  هبوت  هروس  هیآ 118  دش و  لزان 
ربمایپ هب  دندوب ،  شفارطا  رد  ناناملسم  زا  یهورگ  دوب و  هتسشن  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  مدمآ  هنیدم  هب  دیوگ :  یم  بعک 

 : دومرف داد و  ارم  مالـس  باوج  رد  درک و  نم  فرط  هب  دیـشخرد  یم  یلاحـشوخ  زا  هک  ار  شتروص  مدرک ،  مالـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
ادخ هیحان  زا  نم  هبوت  نتفریذپ  مدرک :  ضرع  یتشادـن .  ار  يزور  نینچ  لاح  ات  تدـلوت  زور  زا  هک  يزور  نیرتهب  هبوت  هب  مهد  یم  هدژم 

ادـخ و هار  رد  ار  ملاوما  همه  مهاوخ  یم  تبهوـم  نیا  هنارکـش  هب  مدرک  ضرع  تسا ،  ادـخ  هیحاـن  زا  دوـمرف :  امـش ؟  هیحاـن  زا  اـی  تسا 
 ( 16 نک ( ) . . .  قافنا  ار  هیقب  رادهگن  دوخ  يارب  ار  تتورث  زا  یتمسق  دومرف ( :  منک ،  قافنا  شلوسر 

دیرفآ خیرات  هک  ینامرهق 

ددرگ امـش  يدونـشخ  راگدرورپ و  مشخ  بجوم  هک  یتخـس  هب  ار  مناهد  دینک  هراپ  هراپ  اهریـشمش  اب  ار  مندب  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  ) . . . 
دیشخب ییانیب  امش  هب  هک  یسک  نآ  هب  ار  امـش  اه !  هدید  نیا  اهمـشچ !  يا  مالـسلا )  هیلع  یلع  هعیـش  يدع  نب  رجح  میاشگ ( ) . . .  یمن 
کیرات تشپ  رد  ار  امش  هک  ار  ییاهرابغ  و  دیفاکـشب ،  ار  تلفغ  هریت  ياهربا  دینزب و  رانک  ار  نورق  ياه  هدرپ  دنگوس ،  مه  زاب  دنگوس ، 

نامیا و درم  هک  یناسنا  يامیـس  ینارون و  هرهچ  ياشامت  هب  ات  دینادرگرب ،  ار  خیرات  قاروا  هرخالاب  دـینارب و  بقع  هب  هتخاس  فقوتم  دوخ 
 ) وا دـشن .  لـطاب  قرب  قرز و  بوعرم  هاـگچیه  دوب و  هدرک  قح  تیوقت  راـثن  ار  دوخ  ناـج  هک  يدرم  دـیزادرپب ،  دوـب  يدرمیاـپ  ربـص و 

روضح هب  هنیدـم  رد  یناه )  شردارب (  اب  وا  دـیرگن :  یم  ار  وا  ناشخرد  یگدـنز  زا  ییاهزارف  راصتخا  هب  هکنیا  هک  دوب  يدـع )  نبرجح 
هب یلو  دوب ،  ناوـجون  عـقوم  نآ  رد  وا  هک  نیا  اـب   ( 17 دندیورگ ( .  مالـسا  نییآ  هب  هدش و  بایفرـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
هّللا یلص  ربمایپ   ( 18 درک ( .  دوخ  رادمچرپ  ار  وا  اهگنج  زا  یخرب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  شدنمورین ،  كاپ و  حور  رطاخ 

 : تفگ شتداهش  زور  رد  رجح )  هکنانچ (  تشاذگ ،  یم  نایم  رد  وا  اب  ار  رارسا  زا  یضعب  یتح  هک  دوب  کیدزن  نانچنآ  وا  اب  هلآ  هیلع و 
ربماـیپ تلحر  زا  سپ   ( 19 داد ( .  ربـخ  نم  هب  زور ،  نیا  رد  ارم  تداهـش  یگنوگچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متـسود  بیبـح و 

 ، دمآ یم  رامش  هب  یمالسا  ياهگنج  رد  گرزب  نارادرس  زا  و  مالسا ،  دنمورین  ناعفادم  زا  هراومه  رجح )  هلآ (  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا 
هب اجنآ  رد  و  درک ،  باختنا  تنوکـس  يارب  ار  هفوک  سپـس  و  دـیگنج ،  یم  نانمـشد  اب  دوب و  نادـیم  زات  هکی  هیـسداق  گرزب  گـنج  رد 
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اهـضیعبت و هک  تسا  يدارفا  زا  وا  دش .  یم  هتخانـش  یمالـسا  هدنزارب  زاتمم و  ياهتیـصخش  لاجر و  زا  و  يدنک )  نادناخ (  سیئر  ناونع 
تفلاخم نامثع  شور  اب  تحارـص  اب  و  دناوخ ،  یم  ارف  تفالخ  زا  افعتـسا  هب  ار  وا  درمـش و  یمرب  نامثع  يارب  ار ،  نامثع  ياهیتلادـع  یب 

رد يدوز  هب  دوب ،  هدیسر  هنیرید  يوزرآ  هب  هک  رجح  تفرگ ،  تسد  هب  ار  تفالخ  راهم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه   ( 20 درک ( .  یم 
نیا رد  رـصع و  نیا  هرهچ  رد  ار  يدـع )  نب  رجح  دـیاب (  تقیقح  رد  و  تـفرگ ،  رارق  مالـسلا  هـیلع  لوا  هـجرد  ناعفادـم  ناراـی و  راـمش 

مالسلا هیلع  یلع  باکر  رد  نمـشد ،  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ياهگنج  همه  رد  دیگنج ،  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد  اب  هراومه  تیعقوم ، 
 ، الاقث افافخ و  اورفیا  نینمؤملاریما و  اوبیجا  سانلا !  اهیا  دیشک :  یم  دایرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  شیپاشیپ  رد  لمج )  گنج (  رد  دوب . 
 ، دـیور نوریب  زهجم  رابکبـس و  گنج ،  يارب  و  دـییوگب ،  کـیبل  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  توعد  مدرم !  يا  مکلوا ؛  اـنا  اورم و 

هدرک ههبج  تفه  ياراد  ار  دوخ  هاپس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نیفـص )  دربن (  رد   ( 21 متسه ( .  امـش  شیپاشیپ  رد  نم  دینک ،  تکرح 
دوب گنج  نیمه  رد   ( 22 دوب ( .  هداد  رارق  هعاضق )  و (  توم )  رضح  و (  هدنک )  نادناخ (  ههبج  هدنامرف  ریما و  ار  يدع  نب  رجح  دوب ، 

شیومع رـسپ  شربارب  رد  و  دمآ ،  نادیمب  رجح  دوب ،  تدـش  جوا  رد  گنج  يریگرد  هک  يرجه  لاس 37  هب  رفـص  هام  متفه  زور  رد  هک 
اب دیزی  نب  رجح  و  ریخلارجح )  بقل (  اب  يدـع  نب  رجح  هک  دوب  اجنیا  رد  و  تفرگ ،  رارق  دوب  هیواعم  هاپـس  رد  هک  يدـنک  دـیز  نب  رجح 

کین و (  كاپ )  رجح (  ار  وا  شناوریپ ،  مالسلا و  هیلع  یلع  هک  دوب  نآ  هتسیاش  رجح  يرآ   ( 23 دندش ( .  هدناوخ  رشلا ، )  رجح  بقل ( 
تـسار ههبج  هدنامرف  مالـسلا  هیلع  یلع  شیاوشیپ  باختنا  قبط  وا  دوب ،  نادیم  زات  هکی  رواگنج  رجح و  ناورهن )  گنج (  رد  دنناوخب .  ( 

همادا مالـسلا  هیلع  یلع  رورپ  لدع  تموکح  هار  رد  يزابناج  اب  گنج  نایاپ  ات  درک و  يریگمـشچ  ياهیراکادف  گنج  نیا  رد  دوب و  هاپس 
رد هک  رجح  دیسر ،  ارف  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  رمع  زور  نیرخآ  هک  يزور  نآ  ات  دوب ،  مالسلا  هیلع  یلع  هارمه  هراومه  رجح   ( 24 داد ( . 
دنچ تخوس ،  یم  مغ  نیا  باهتلا  نایم  رد  دید ،  یم  ار  شرورس  هتفاکش  یناشیپ  هدیرپ و  هرهچ  درب و  یم  رـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نیلاب 

نآ رد  رجح !  يا  دومرف :  هدرک  ور  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  عقوم  نیا  رد  دـناوخ ،  درک ،  یم  تیاکح  شنورد  بالقنا  زوس و  زا  هک  رعش 
 ، تخیر یم  شیاه  هنوگ  هب  کشا  تارطق  هک  یلاـح  رد  رجح  دوب ؟  یهاوخ  هنوگچ  دـننک  یم  توعد  نم  زا  يرازیب  هب  ار  وت  هک  یعقوم 

شتآ ياه  هلعش  نایم  رد  ارم  ای  و  دننک ،  هعطق  هعطق  ریشمش  اب  ار  منت  رگا  تفگ :  تساخ ،  یمرب  روش  رپ  یبلق  زا  هک  صالخا  رپ  ینابز  اب 
دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  میوج .  یمن  يرازیب  وت  زا  هدرک و  يدرمیاپ  تماقتـسا ،  لامک  اب  مشک ،  یمن  تسد  وت  یتسود  زا  دننکفیب ، 

 . ) دیامرف تیانع  وت  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  يوس  زا  یکین  شاداپ  درادب و  قفوم  راوتسا و  شنییآ ،  هار  رد  ار  وت  دنوادخ  : 
قارع رـسارس  رب  محازم  نودـب  تشاد ،  ار  نآ  يوزرآ  هظحل  ره  هک  هیواـعم  دـش ،  دیهـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هـک  یماـگنه   ( 25
يادـن ياـج  هب  اتفگـش !  داتـسرف .  هفوک  هب  هفوک  مکاـح  ناونع  هب  ار  هشیپ  تیاـنج  راوـخنوخ و  درماـن  هعیـش  نب  ةربـغم  دـنک ،  تموـکح 

زا هیواعم  شـسییر  دننامه  وا  دـسر ،  یم  شوگ  هب  هفوک  دجـسم  ياضف  رد  هریغم )  دـیلپ (  نشخ و  يادـص  مالـسلا  هیلع  یلع  شخبحور 
رگداد مالـسلا  هیلع  یلع  هب  یلو  دـیجمت ،  نامثع  زا  هک  هدـیناسر  اجنیا  هب  ار  راـک  دوخ ،  ياهینارنخـس  ناـیم  رد  درادـن ،  كاـب  زیچ  چـیه 

یم مالسلا  هیلع  یلع  ییوگدب  هب  بل  هریغم  هک  هظحل  ره  دنک ،  توکـس  دناوت  یمن  رجح )  دیوگ ( . . .  یم  ازـسان  نامیتی  ردپ  راگزور و 
راوازـس ینک  یم  شیاتـس  حدم و  هک  ار  وا  سرتب !  ادـخ  زا  هریغم .  يا  دـنز :  یم  دایرف  دـسارهب ،  هکنآ  یب  اسر  يادـص  اب  رجح  دوشگ ، 

يا سرتب !  ادـخ  زا  نک و  ظفح  ار  تنابز  هریغم !  يا  ناه  تسا !  شیاتـس  حدـم و  هتـسیاش  ینک ،  یم  شنزرـس  هک  ار  وا  تسا ،  تمـالم 
رد دیا ،  هدروآ  نامیا  هک  هک  یناسک  يا  مکـسفنا ؛  ول  هّللا و  ءادهـش  طسقلاب  نیماوق  اونوک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دـیوگ :  یم  نآرق  هریغم ! 
اب ار  رجح  هریغم ،   ( 26 دـشاب ( .  امـش  ررـض  هب  یهاوگ  نآ  هچرگ  دـیهد ،  یهاوگ  ادـخ  يارب  دیـشاب ،  راوتـسا  یتسرد ،  تلادـع و  هار 
 ! رجح نیا  تفگ :  یم  و  دش ،  یم  دراو  تحیـصن  رد  زا  یهاگ  و  دناسرت ،  یم  تموکح  مشخ  زا  ار  وا  درک و  یم  دیدهت  نشخ ،  نانخس 

ایوگ هریغم  ياهدیدهت  یلو  دناسر .  یم  لتق  هب  ار  وت  تازاجم ،  نیرتدیدش  اب  دهاوخب  رگا  وا  سرتب ،  هیواعم  زا  متسه ،  وت  هاوخ  ریخ  نم 
ییوگدب ياج  هب  تسا  رتهب  هریغم !  يا  دز  یم  دایرف  دش و  یم  هتخادگ  رتشیب  رجح  دیزو ،  یم  شتآ  ياه  هلعش  رب  هک  دوب  يداب  نوچمه 
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وید هریغم  ماع ،  ءالم  رد  رجح  بیترت  نیا  هب  ییاـمن . . .  لـیم  فیح و  ار  ناناملـسم  قوقح  ینک و  راـتفر  تلادـع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا 
نیا ماجنارـس  هکنیا  اب  دـنک ،  ییوگدـب  نانمؤم  ریما  زا  هریغم ،  اـت  تشاذـگ  یمن  دوخ ،  نیـشتآ  نانخـس  اـب  درک و  یم  موکحم  ار  تریس 

وا ياج  هب  دـش ،  يرپس  هریغم  رمع   ( 27 تسیرگن ( .  یم  شتداهش ،  دروم  رد  ار  یلع  شرورس  شرافـس  عاعـش  دید و  یم  ار  اهـضارتعا 
و دنارذگ ،  دح  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ییوگازـسان  نایغط و  ملظ و  هیواعم ،  شرافـس  قبط  زین  وا  دـیدرگ ،  هفوک  مکاح  هیبآ  نب  دایز 

زیهرپب يرگبوشآ  زا  و  سرتب !  راک  نیا  میخو  بقاوع  زا  رجح !  يا  تفگ ( :  وا  هب  زردنا ،  ناونع  هب  دـیبلط و  روضح  هب  ار  رجح )  یتح ( 
نب ورمع  تفر ( ،  هرـصب ،  هب  یتدـم  دایز )  دـنک ( .  شزاس  داـیز  اـب  دـیآرد و  ياـپ  زا  نانخـس  نیا  اـب  هک  دوبن  يدرف  رجح ،  یلو  . . . ( 

دـیجمت و ار  وا  نادـناخ  هیواـعم و  دوخ ،  ياـه  هبطخ  رد  داـیز ،  زا  یگدـنیامن  هب  زین  يو  تشاذـگ ،  هفوک  رد  یگدـنیامن  هب  ار  ثیرح ) 
مارآ زین  وا  ربارب  رد  رجح  دومن ،  یم  ییوگدب  دـندوب  تلادـع  قح و  رهظم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـناخ  یلع و  زا  و  درک ،  یم  نیـسحت 

مالسا سدقم  میرح  زا  عافد  ناونع  هب  ار  ناناملـسم  زا  يا  هدع  دوخ ،  تاغیلبت  اب  رجح  داد .  یم  ار  وا  باوج  دنت ،  ینحل  اب  تفرگ و  یمن 
ایب هفوک  هب  هرصب  زا  رتدوز  هچ  ره  هک  تشون  دایز  يارب  ثیرح  نب  ورمع  دوب ،  هدرک  عمج  دوخ  رود  هب  مالسلا  هیلع  یلع  مالسا  رادساپ  و 

ییاورپ و یب  لامک  اب  و  دمآ ،  هفوک  هب  هلجع  اب  شرازگ  زا  سپ  دایز  مرادـن .  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  ربارب  رد  تمواقم  بات و  نم  هک 
زامن تقو  هک  تفگ  نخـس  ریـسم  نیا  رد  ردقنآ  يزور  ات  درک  یم  ییوگدب  یلع  نارادفرط  یلع و  زا  تفر و  یم  ربنم  هب  اهزور  يدیلپ ، 
زامن عقوم  دز :  دایرف  رجح  راب  نیمود  يارب  داد ،  نخـس  همادا  درکن و  شوگ  داـیز  تسا . )  زاـمن  عقوم  دز ( :  داـیرف  رجح )  تشذـگ ( . 

هب هجیتن ،  رد  تسا . . .  زامن  تقو  تسا  زامن  تقو  دـندز :  دایرف  ادـصمه  دـندش و  ادـصمه  وا  اب  رجح  نارای  زا  يا  هدـع  مک  مک  تسا ، 
فلتخم ياهتصرف  رد  ار  دوخ  نانخس  رجح  بیترت ،  نیمه  هب  دمآ .  نییاپ  هب  ربنم  زا  زیرگان  دایز  و  دندرک ،  عطق  ار  دایز  نخس  هلیسو  نیا 

هکنیا اب  دایز ،  اب  یلـصفم  يوگتفگ  نمـض  رد  یتح  درک ،  یم  عافد  مالـسلا  هیلع  یلع  شرورـس  سدـقم  میرح  زا  دـیناسر و  یم  دایز  هب 
بجوم هک  ینخـس  هب  ار  مناهد  دـینک ،  هراپ  هراپ  اه  غیت  اب  ار  مندـب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دز :  یم  دایرف  درب  یم  رـس  هب  وا  هجنکـش  تحت 

ار وا  نارای  سپـس  دندیـشک و  نادـنز  هب  ار  رجح  دایز ،  روتـسد  هب  ماجنارـس  میاشگ . . .  یمن  ددرگ  امـش  يدونـشخ  مراگدرورپ و  مشخ 
رفن ود  سپـس  شنارای و  زا  رفن  هدزای  اب  ار  رجح  يزاس ،  هدـنورپ  زا  سپ  دایز  دـنتخاس .  قحلم  وا  هب  هدرک  ریگتـسد  يرگید  زا  سپ  یکی 
دایز هدنیامن  دنتشاد ،  هگن  رظن  تحت  اجنامه  ار  نانآ  دندیسر ،   ( 28 ءارذع (  جرم  هب  نانآ  هک  یتقو  داتسرف ،  هیواعم  دزن  ماش  هب  ار  رگید 

29 درک ( .  هئارا  دوب ،  هدیسر  یضاق  حیرش  نیغورد  ياضما  هب  يزاس  رهاظ  يارب  هک  اه  هدنورپ  اب  ار  دایز  همان  تفر و  هیواعم  دزن  ماش  هب 
یتقو رومءام ،  رفن  هس  نیا  هکنیا  هجوت  لباق  دندش ،  راپسهر  شنارای  رجح و  نتشک  يارب  ءارذع )  جرم  هب (  هیواعم ،  روتـسد  هب  رفن  هس  ( 

 ، نفک ربق و  ندید  اب  شنارای  رجح و  هکلب   ( 30 دندرک (  رضاح  نفک  تشه  اب  ربق  تشه  هیواعم  روتسد  قبط  دندیسر  ءارذع  جرم  هب  هک 
 ، دنتشک يرگید  زا  سپ  یکی  ار  رجح  نارای  دندشن .  میلـست  لها  زگره  اهنآ  یلو  دندرگرب  دوخ  مارم  زا  دننیبب و  دوخ  مشچ  هب  ار  گرم 

دناوخ زامن  تفرگ و  وضو  دنداد  تلهم  دناوخب ،  زامن  تعکر  ود  دـنهد  تلهم  هک  درک  تساوخرد  رجح  دـندش ،  رجح  هجوتم  هک  یتقو 
دینکن روصت  امـش  هک  مدناوخ  دنت  ار  زامن  تهج  نیا  زا  ما ،  هدنوخن  يدنت  نیا  هب  يزامن  زورما  ات  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  زامن  زا  دـعب  و 

مدرم دـض  رب  ار  وت  ادـنوادخ !  درک :  ضرع  تشادرب و  اعد  هب  تسد  روشرپ  یلاح  اب  سپـس  مهد .  یم  لوط  ار  مزامن  گرم  سرت  زا  نم 
یلو دیـشک  یم  ارم  هچرگ  تفگ ( :  سپـس  دنناسر ،  یم  لتق  هب  ار  ماش  لها  دـنداد و  یهاوگ  ام  دـض  رب  اهنآ  مبلط ،  یم  کمک  هب  هفوک 

شفرط هب  اجنآ  رد  ناکرشم  ياهگس  مدرک و  شیاتـس  ار  ادخ  نیمزرـس  نیا  ياهنابایب  رد  هک  مدوب  ناناملـسم  زا  راوس  نیتسخن  نم  دینادب 
دییوشن ار  مندب  نوخ  دییاشگن ،  اپ  زا  ار  نهآ  تفگ ( :  یم  هک  یلاح  رد  وا  دـندادن ،  شتلهم  رگید  نادالج ،   ( 31 دندرک ( .  یم  وعوع 

نیگنر شنوخب  ار  شفیعـض  هدروخ و  قالـش  ندـب  و  دـندرب .  شروی  شیوس  هب  منک )  تاـقالم  عضو  نینچ  اـب  ار  هیواـعم  هاـگداد  رد  اـت 
هب ار  راصعا  نورق و  میخض  ياه  هدرپ  داد ،  امش  هب  كرد  ییانیب و  هک  ییادخ  نآ  هب  ار  امش  رگید  راب  اه  هدید  يا  اهمـشچ  يا  دنتخاس . 
 . دیناوخب خیرات  تاحفص  رد  ار  وا  تداهش  شزیگنا  شنیب و  و  دیرگنب ،  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رادافو  رای  رجح ،  يابیز  هرهچ  ات  دینزب  رانک 
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وت ياهیزابناج  وت و  دای  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادیهـش  رالاس  هک  گرزب  نامرهق  درم و  دار  يا  وت  رب  دورد  دـیبایرد .  دـیناوخب و  . . 
یب متس و  اب  دندوب و  زامن  تدابع و  لها  هک  نانآ  و  يدع )  نب  رجح  لتاق (  وت  ایآ  هیواعم !  يا  تشون :  هیواعم  هب  يا  همان  نمـض  داتفا و 
چیه شنزرـس  زا  ادخ  هار  رد  هک  یتسه  يدارفا  نآ  لتاق  وت  یتسین ! ؟  دندومن ،  یم  يریگولج  اهتعدب  زا  دندرک و  یم  هزرابم  وت  یتلادـع 

 ( 32 دندیسارهن ( .  يا  هدننک  تمالم 

يدرجورب یمظعلا  هّللا  ۀیآ  تمظع 

نیملسملا مالسالا و  ۀجح  اناوت  بیطخ  نز  ردپ  ومع و  ینباکنت (  نیسح  دمحم  خیـش  جاح  هّللا  ۀیآ  موحرم  هنازرف  دهاز و  ياملع  زا  یکی 
نیا دومن  یم  تعاـمج  هماـقا  قباـس  نهآ  هار  کـیدزن  ناـسارخ  ناـبایخ  يداـبآ ،  تمه  دجـسم  نارهت  رد  هک  دوب  یفـسلف )  یقت  دـمحم 

رایتخالا مات  هدنیامن  یـسمش )  لاس 1325  نابآ  هتفای 13  تافو  یناهفصا (  نسحلاوبا  دیـس  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  تیعجرم  رـصع  رد  راوگرزب 
ۀمحر یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  موحرم  تلحر  زا  سپ  ینباکنت  نیـسح  دمحم  خیـش  هّللا  ۀـیآ  دوب .  نارهت  رد  عجرم  نآ 
فجن رد  هّللا  ۀـمحر  یمق  نیـسح  جاح  یمظعلا  هّللا  ۀـیآ  موحرم  دـنک ؟  هچ  تشاد  رایتخا  رد  تاهوجو  زا  هک  ییاهلوپ  اـب  دوب  ریحتم  هّللا 

هک دوب  ریحتم  نانچمه  ینباکنت  هّللا  ۀـیآ  دوب ،  حرطم  عجرم ،  ناونع  هب  زین  يرگید  دارفا  مان  یلو  دوب ،  هدیـسر  تیعجرم  ماـقم  هب  فرـشا 
ماما هب  نطاب  رد  یهاگ  دوب )  طاتحم  سانش و  هفیظو  رایسب  اریز  دتـسرفب ( ؟  عجرم  مادک  يارب  ار  اهلوپ  دهد و  عاجرا  یـسک  هچ  ار  مدرم 
لزنم هب  يزور  هکنیا  ات  دسیون :  یم  یفـسلف  ياقآ  اناوت  بیطخ  دنک .  شتیاده  ات  تساوخ  یم  ناشیا  زا  دش و  یم  لسوتم  جـع )  رـصع ( 

ار اهلوپ  نیا  دنتفگ :  نمب  باوخ  رد  مدید  باوخ  رد  ار  رصع  ماما  تفگن  مدید  باوخ  رد  بشید  تفگ :  متفر ،  ینباکنت  هّللا  ۀیآ  میومع 
ۀمحر یمق  نیـسح  اقآ  جاح  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  هک  دیـشکن  یلوط  تسیک ،  يدرگولو  هک  دوب  ریحتم  یتدم  ات  ناشیا  هدب .  يدرگولو )  هب ( 

تیعجرم مک  مک  تفر ،  ایند  زا  یناهفصا )  نسحلاوبا  دیس  هّللا  ۀیآ  تلحر  زا  دعب  زور  دودح 94  ینعی  یسمش (  نمهب 1325  رد 17  هّللا 
نئمطم ینباکنت  هّللا  ۀیآ  میومع  موحرم  دش ،  عقاو  هربخ  لها  نیدهتجم و  لوبق  دروم  هدش و  حرطم  هّللا  ۀمحر  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  ۀیآ 

خیـش جاح  هّللا  ۀـیآ  موحرم  ماجنارـس  تخادرپ .  ناشیا  هب  ار  تاهوجو  همه  تسا ،  يدرجورب  هّللا  ۀـیآ  ناـمه  يدرگولو )  هک (  دـیدرگ 
هّللا ۀمحر  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  موحرم  ماجنارس   ( 33 تفر ( .  ایند  زا  یسمش  لاس 1327  دادرم  زور 24  رد  ینباکنت  نیسح  دمحم 

 . دشاب یم  جع )  نامز (  ماما  هاگشیپ  رد 

ادخ هب  يدرجورب  هّللا  ۀیآ  بیجع  نظ  نسح 

هب يدرجورب ،  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  و  دیسر ،  یم  مق  هیملع  هزوح  هب  هوجو  يرادقم  هّللا  ۀمحر  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  تیعجرم  لیاوا  رد 
رادـقم هب  هوجو  هک  دـنتفایرد  هتـسجرب  ياملع  زا  رفن  دـنچ  ناشیا ،  تماقا  موس  ای  مود  لاس  رد  داد .  یم  يرـصتخم  هیرهـش  هزوح  بالط 

ماما اهنآ  هلمج  زا  گرزب  ياملع  نآ  زا  رفن  دنچ  دزادرپب .  ار  هام  نآ  هیرهـش  دناوت  یمن  يدرجورب  ياقآ  و  تسا ،  هدیـسرن  هام  نآ  هیرهش 
اناوت و بیطخ  یفسلف (  ياقآ  يارب  يا  هنامرحم  همان  دش ،  یم  هدناوخ  هّللا )  حور  اقآ  جاح  ناونع (  اب  رصع  نآ  رد  هک  هّللا  ۀمحر  ینیمخ 

اقآ نیـسح  جاح  یهاشورـسخ و  یناشاک ،  یقنیلع  جاح  نایاقآ  دوب :  هدـش  هتـشون  نینچ  هماـن  نآ  زا  یتمـسق  رد  هک  دنداتـسرف  روهـشم ) 
ياقآ ات  دیهدب ،  ماو  ناونع  هب  یغلبم  تسا ،  رطخ  ضرعم  رد  هزوح  دییوگب  اهنآ  هب  و  دینک ،  توعد  ناتلزنم  هب  ار  رگید  یضعب  یچلاش و 
نوچ دسیون :  یم  یفـسلف  ياقآ  ددرگ .  یم  تخادرپ  امـش  ماو  دـسر و  یم  تاهوجو  مک  مک  دـعب  دـهدب ،  ار  هام  نیا  هیرهـش  يدرجورب 

 . منک یمادقا  نینچ  دنهد ،  یم  هزاجا  ایآ  مسرپب  منیبب و  ار  ناشیا  دوخ  تسا  رتهب  مدرک  رکف  دوب ،  يدرجورب  هّللا  ۀـیآ  هب  طوبرم  عوضوم 
دوخ تیانع  زا  ارم  زگره  دنوادخ  دومرف :  تناتم  تحارص و  لامک  اب  ناشیا  مدرک ،  ضرع  ار  ارجام  مدیسر و  شرـضحم  هب  متفر و  مق  هب 

اب ندرک ،  کمک  هبلاطم  نتـشاذگ و  نایم  رد  اـهنآ  اـب  ار  یلاـم  بلطم  نیا  مراد ،  رایـسب  نظ  نسح  ادـخ  هب  نم  تسا ،  هدومرفن  مورحم  ، 
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 . منک یمن  اـضاقت  یـسک  زا  هنرگ  مهد و  یم  بـالط  هب  هک  دیـسر  هوجو  زا  یلوپ  رگا  تسین ،  راـگزاس  مراد  ادـخ  هب  نم  هک  ینظ  نسح 
تمدـخ زور  نآ  يادرف  مراد . )  نظ  نسح  ادـخ  هب  نم  ریخ ،  دوـمرف ( :  ناـگیار )  هن  مـیریگب  اـهنآ  زا  ضرق  ناوـنع  هـب  مدرک ( :  ضرع 

دیـسر و تیوک  زا  يا  هظحالم  لباق  هجو  رـصع  زورید  دـنتفگ :  نارگید  یمداخ و  دـمحا  جاح  اجنآ  رد  متفر ،  یظفاحادـخ  يارب  ناـشیا 
 : ) دومرف دومن ،  يرای  دنوادخ  هّللادمحب  مدرک  ضرع  متفر و  يدرجورب  هّللا  ۀیآ  رـضحم  هب  تسا ،  هدش  عورـش  بالط  هیرهـش  تخادرپ 

رب و  دوب ،  گنتاگنت  يوق و  هنوگ  نیا  دنوادخ  كاپ  تاذ  اب  يدرجورب  ياقآ  طابترا  يرآ  دـیامرف ) .  یم  يرای  زاب  دومرف و  يرای  يرآ ! 
 ( 34 تشاد ( .  یهلا  سدقا  تاذ  هب  ینظ  نسح  ناشدوخ ،  ریبعت  هب  تایاور و  بسح 

؟  درک هچ  ناوج  نیا  اب  نیئوره 

نس و هب  هک  ینامز  ات  دـش ،  گرزب  شیالآ  یب  كاپ و  دوشگ ،  ناهج  هب  هدـید  اتـسور  کی  رد  طسوتم ،  ناملـسم ،  هداوناـخ  کـی  زا  وا 
قوف هظفاح  دادعتسا و  ربکا  دندناوخ .  یم  ربکا  ار  وا  یلو  دوب ،  ربکا  یلع  وا  مان  دورب .  ناتسبد  هب  اه  هچب  ریاس  دننام  دیاب  هک  دیسر  یلاس 

ظاحل زا  و  دندرک ،  یم  نیسحت  مارتحا و  ار  يو  ناتسبد  يایلوا  دوب ،  لوا  رگاش  تشاذگ ،  یم  مدق  هک  یسالک  ره  هب  تشاد ،  يا  هداعلا 
هرود زا  سپ  تسیز .  یم  یمانـشوخ  لامک  رد  ناتـسود ،  ناـفیدرمه و  ناـیم  رد  و  دوب ،  دوخ  نـالاسمه  دمآرـس  زین  قـالخا  طابـضنا و 

وا دش ،  یم  عقاو  قیوشت  نیـسحت و  دروم  زور  ره  دوب و  لوا  هبتر  الومعم  زین ،  یناتـسریبد  ياهـسالک  رد  دش و  ناتـسریبد  دراو  یئادـتبا ، 
هب بقل  نیا  و  دـندناوخ ،  یم  فوسلیف )  ار (  وا  شنادرگاشمه  هک  درک  یم  كرد  ار  شیوخ  ياهـسرد  بوخ  دوب و  ناوخـسرد  يدـحب 
 ، یناوخ سرد  دادعتـسا ،  دش .  شومارف  ار  شلوا  مان  هب  تقو  نآ  زا  دوب ،  فوسلیف )  مان (  لوا  زا  ایوگ  هک  دوب  هدنبیز  وا  يارب  يا  هزادنا 

دناوتب يدام  تاناکما  اب  هک  دوبن  يا  هداوناخ  رد  ربکا  فسءات  لامک  اـب  دوب .  مدرم  دزناـبز  وا  ناـمیا  يدـنموربآ و  تباـجن ،  ینمادـکاپ ، 
مادختسا یماظن  يرادا ،  ياه  هبعش  زا  یکی  رد  یناتسریبد ،  تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ  یلام ،  یناماسبان  تلع  هب  اذل  دهد ،  لیـصحت  همادا 
تیـصخش مارتحا و  زین  یماظن ،  طیحم  نامه  رد  تشاد و  صاخ  یتباجن  نوزوم و  یتماق  دنمورین ،  یندب  وا  درک .  راک  هب  عورـش  هدـش و 

ردپ و رادید  يارب  دـمآ  تفر و  اه و  همان  هلیـسو  هب  تشاد و  ناوارف  هقالع  شهاگداز ،  ردام و  ردـپ و  هب  ربکا  درک .  ادـیپ  يا  هداعلا  قوف 
هدام راـبگرم  لاـگنچ  سوسفا .  رازه  یلو  تشذـگ .  لاونم  نیا  هب  یتدـم  درک .  یمن  عطق  ار  شطاـبترا  دوخ ،  لـحم  ناگتـسب و  رداـم و 
کی هرامـش  نمـشد  نآ  نیئوره ،  دیدرگ .  یناطیـش  هدام  نیا  هار  ینابرق  رفن  نارازه  دـننام  تفرگ و  زین  ار  وا  نابیرگ  نیئوره )  ردـخم ( 

درک شدوبان  هدومن و  ریزارـس  روک )  هاچ  نایمب (  اجنآ  زا  و  دناشک ،  یکانرطخ  هاگترپ  هب  ار  وا  هکلب  تشادـنرب ،  تسد  زین  وا  زا  ناسنا ، 
هب هتـسارآ  ناوج  نآ  حول  هداس  نهذ  درمناوجان ،  راـکهبت و  نانیـشنمه  دوب .  هدـش  ـالتبم  هتـسیاش ،  نانیـشنمه  دـب و  قیفر  هب  وا  هک  ارچ  ، 

شخب نیکست  يوراد  نتشون  ياجب  نیئوره )  گرم (  هدنشک و  رهز  اب  و  هدومن ،  هدولآ  ار  وا  كاپ  راکفا  دندرک ،  هریت  ار  لامج  لامک و 
تشحو ياه  هرظنم  اب  وا  ردام  ردپ و  سپ  نآ  زا  دندناشن .  هایـس  كاخب  ار  وا  دیفـس ،  ناطیـش  نیا  اب  و  دندنازوس ،  ار  وا  تیناسنا  هشیر  ، 

رادـید هماـن و  نوـماریپ  رتـشیب  هچ  ره  يدـمآ !  تـفر و  هـن  يا و  هماـن  هـن  دـشن ،  يربـخ  ربـکا  زا  تشذـگ ،  اهتدـم  دـندش ،  وربور  ییاز 
نامه هب  یلبق  سردآ  قبط  تشذـگ ،  هناـخ  تسپ  هماـن و  هلحرم  زا  وجتـسج  دـنتفرگ .  یم  هجیتن  رتمک  دـندرک ،  یم  وگتفگ  ناشنادـنزرف 

؟  درک دوش  یم  هچ  تسین .  يربـخ  وا  زا  تسا و  بیاـغ  یتدـم  ربـکا  هک  دـنتفرگ  باوج  نینچ  دـندومن  هعجارم  يرادا  یـصاصتخا  هبعش 
؟  دنک یم  يزاب  هچ  ناشدنزرف  اب  راگزور  دننیبب  ات  دـندرک  هلـصوح  ربص و  دنتـشاذگ  رگج  يور  نادـند  ردام ،  ردـپ و  تسین !  يا  هراچ 

هکنیا ات  دیوگ .  یم  ینخس  وا  نوماریپ  یسکره  هتشگ و  سلاجم  لقن  ربکا  تبحص  تشذگ ،  اهنآ  رب  راوگان  ياهبش  دمآ و  رس  هب  اهزور 
قرو یلو  دندیـسرپ  لاوحا  وا  زا  دـندش و  لاحـشوخ  ناگتـسب ،  ردام و  ردـپ و  دـمآ ،  لحم  هب  یماظن  سابل  نامه  اـب  ربکا  دـندید  يزور 

ناتسود و نایم  رد  تسا ،  رو  هطوغ  هدننکش  راکفا  زا  ییایند  رد  هدیرپ ،  شگنر  هدش ،  روجنر  شندب  هتشگرب ،  ناوج  زیگنارهم  یگدنز 
دننامه ددرگ و  یم  دـیدپان  اهرظن  زا  ینالوط  یتدـم  زاب  و  دنیـشن ،  یم  راوید  رانک  یهاگ  دور و  یم  نابایب  هب  یهاگ  دـیآ ،  یمن  عامتجا 
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تسا طاطحنا  هب  ور  ناوج  لاح  زور  هب  زور  اما  ددرگ ،  یمرب  رید  هتفر و  ینالوط  ترفاسم  هب  هراب  هس  هرابود و  دنک .  یم  راتفر  ناگناوید 
دروخ ار  وا  باصعا  ردـخم ،  داوم  و  هتـشگ ،  التبم  نیئوره )  هدنـشک (  درد  هب  ربکا  هک  دـندش ،  ربخاب  يواکجنک ،  شاـکنک و  زا  سپ  ، 

دوخ راوگاـن  عـضو  زا  هک  ربـکا  تسین .  وا  يدوـبهب  هب  يدـیما  رگید  هتـشذگ ،  راـک  زا  راـک  هدز ،  مه  هب  ار  وا  حور  مسج و  مظن  هدرک ، 
زا نآ  هیهت  يارب  ار  دوخ  رادـن  راد و  مامت  یهگناو  هدـش  نیئوره  هدـننک  دوبان  تخـسرس و  نمـشد  ریـسا  هک  تسناد  یم  تشاد و  عـالطا 
يا تفگ ( :  یم  دوـخ  اـب  و  درک ،  یم  شنزرـس  تحاراـن و  ار  وا  شنادـجو  دوـب ،  تحاراـن  تخـس  هتـشگ ،  یهت  شتـسد  هداد و  تسد 
یم بیاغ  اهرظن  زا  وا  تریس . . )  دب  نانیشنمه  و  یناطیش !  دیفـس  درگ  نیا  رب  تنعل  دص  ود  يا  زوسنامناخ !  عضو  نیا  رب  نیرفن  نارازه 

دنوشن و ربخ  اب  مدرم  هک  دنک ؟  هچ  تسا .  نم  تاجن  هار  نیرتهب  یشکدوخ  راحتنا و  تفگ :  یم  لد  رد  تشاد ،  ترفن  یگدنز  زا  دش ، 
ددرگ و وا  ربق  دـبا  ات  اجنامه  دـهدب و  همتاخ  دوخ  یگدـنز  هب  درادـن  بآ  هک  يروک )  هاچ  نایم (  رد  دورب  دـشابن ،  راع  گنن و  وا  يارب 

دناشک یم  رابگرم  ماجنارس  يوس  هب  هدیچیپ و  مه  رد  ار  ربکا  دوجو  موش ،  راکفا  نیا  دنریگن .  ار  شغارس  رگید  تفر و  وا  دنیوگب  مدرم 
جنپ رد  هک  روـک )  هاـچ  يوـس (  هب  دـبای ،  عـالطا  وا  لاـح  زا  یـسک  هکنیا  نودـب  تشاد ،  نـت  رد  هـک  يرادا  شفک  ساـبل و  ناـمه  اـب  . 

تـشونرس هب  درک و  یـشکدوخ  دوب ،  هتخیوآ  ندرگب  هک  یبانط  هلیـسو  هب  دیباوخ و  هاچ  هت  رد  تفر و  دوب  هتفرگ  رارق  اتـسور  يرتمولیک 
يربخ وا  لاح  زا  یسک  تشذگ ،  وا  رب  اه  هام  اه و  هتفه  اهبـش ،  اهزور و  تشگ .  شوماخ  هشیمه  يارب  دیـسر و  ردخم )  داوم  رگناریو ( 

زا ار  اهکشجنگ  ات  هدش ،  هاچ  لخاد  دنتشاد ،  هنایـشآ  هاچ  نامه  هراوید  رد  هک  ییاهکـشجنگ  دیـص  ياوه  هب  يا  هچب  يزور  ات  تشادن ، 
هب باتـش  اب  و  هدـمآ ،  نوریب  هاـچ  زا  هدز ،  تشحو  نازرل و  ناـسرت و  داـتفا ،  صوصخم  ساـبل  هب  شمـشچ  هاـگان  دروآ ،  نوریب  هنایـشآ 

يرآ دندید :  يواکجنک  زا  سپ  هدناسر و  هاچ  هب  ار  دوخ  هک  نانآ  داد .  ربخ  دـندوب  تعارز ،  لوغـشم  هاچ ،  نآ  کیدزن  رد  هک  یمدرم 
ار كانلوه  ربخ  نیا  و  هدروآ ،  نوریب  نانچ  ار  وا  هدش  یشالتم  رکیپ  تسا ،  هدرک  یـشکدوخ  دراد ،  ندرگ  رد  هک  یبانط  هلیـسو  هب  ربکا 

هقباس نسح  لاح و  زا  هک  یسک  ره  يارب  و  دنداتفا ،  هصغ  مغ و  زا  ییایند  رد  زادگناج ،  ربخ  نیا  ندینـش  اب  ردام  ردپ و  دنداد ،  مدرم  هب 
رکیپ ینوناق ،  بیبط  هزاجا  زا  سپ  و  دـنداد ،  شرازگ  نیلو  ؤسم  هب  دوب .  هدـننک  تحاران  كاـندرد و  هثداـح ،  نیا  تشاد ،  عـالطا  ربکا 

يا تیـصخش !  اب  ياهناسنا  يا  رویغ !  ناناوج  يا  امـش  دـندرک .  نفد  يراـب  تقر  عضو  اـب  هتخیر و  هسیک  ناـیم  رد  ار  ربکا  هتخوس  هاـیس 
هب هک  یناسک  يا  امـش  هرخالاب  و  هدنیآ !  نارادـمامز  لاجر و  يا  عامتجا !  نالاهنون  يا  تنیط !  كاپ  نالد  كاپ  يا  بیجن !  نادرمناوج 

بابان و تسود  باختنا  اب  هک  راکادـف  دادعتـسا و  شوخ  ناوج  نآ  ربکا )  یعقاو (  تشذگرـس  رگید  راب  دـیراذگ .  یم  مارتحا  تیناـسنا 
دب نیشنمه  اب  زگره  هک  دیریگب  نینهآ  میمـصت  و  دیناوخب ،  درک ،  باختنا  ار  روگ  كاخ  دحل و  گنـس  اب  تقافر  ردخم ،  داوم  هب  دایتعا 
هک اهراگیـس  نردم  بلاج و  ماسقا  عاونا و  بیرف  دیزاسن و  هدولآ  ار  دوخ  تایناخد )  یتح (  ردخم  داوم  زا  عون  چیه  هب  دیوشن و  مدـمه 
رعش نیا  هراومه  و  تسا .  مزال  دنمورین  هدارا  خسار و  مزع  نینهآ و  میمـصت  دیروخن .  دیآ  یم  رازاب  اب  ابرلد  ياهراگن  شقن و  اب  زور  ره 
دنز نامیا  رب  ناج و  رب  دب  رای  دنز  ناج  رب  ار  وت  اهنت  دب  رام  دب  رام  زا  دوب  رتدب  دب  رای  دب  رای  زا  زیرگ  یم  یناوت  ات  دشاب :  ناتشوگ  هزیوآ 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  زوسناج  کشا 

مالس هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  رب  دیسر  هار  زا  یصخش  دندوب ،  هتسشن  ییاج  رد  دوخ  باحصا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  ترـضح 
مالسا دیناسر و  ترضح  ضرع  هب  ار  دوخ  شیارگ  دوب ،  هدیورگ  نآ  هب  دوب و  هدرک  قیقحت  یسررب و  ار  مالسا  نییآ  وا  تسـشن .  درک و 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  ناجیه  باهتلا و  اب  يزور  دیدرگ .  لاعف  كاپ و  يدـج و  یناملـسم  مالـسا  هار  رد  و  تفریذـپ ،  ار 
هدنب هبوت  هتبلا  تسا ،  نابرهم  ریذپ  هبوت  دنوادخ  تفگ :  ربمایپ  تسا ؟  هتفریذپ  نم  هبوت  ایآ  تفگ :  رثءاتم  ساسحا و  رپ  یلاح  اب  دیسر و 

شـشخب وفع و  وگن ،  ار  فرح  نیا  دومرف :  ربمایپ  تسا ؟  لوبق  ما  هبوت  اـب  تسا ،  گرزب  رایـسب  نم  هاـنگ  تفگ :  وا  دریذـپ .  یم  ار  شا 
مرـسمه هک  یلاح  رد  نم  تیلهاج  نامز  رد  ادخ !  ربمایپ  نیا  تفگ :  وا  تسیچ ؟  تهانگ  منادب  وگب  لاح  تسا ،  وت  هانگ  زا  رتگرزب  ادخ 
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ریخ نم  هب  و  دش ،  لاحشوخ  رایـسب  مرـسمه  متـشگرب ،  رفـس  زا  هک  یتقو  دیـشک ،  لوط  لاس  راهچ  هک  مدرک  يرود  ترفاسم  دوب  رادراب 
هیاسمه زا  یکی  رتخد  تفگ :  تسیک ؟  رتخد  كرتخد ،  نیا  متفگ  مرـسمه  هب  مدید ،  هناخ  رد  هک  یکرتخد  نایم  نیا  رد  تفگ ،  مدـقم 

 ، دوب مدوخ  رتخد  وا  شتـسار  تفرن ،  وا  تشذگ و  تعاس  دنچ  یلو  دور ،  یم  شا  هناخ  هب  یتعاس  زا  سپ  دـبال  متفگ  دوخ  اب  تسا .  اه 
كرتخد نیا  وگب ،  تسار  متفگ  مرسمه  هب  مشکب .  تیلهاج  مسر  هب  ار  كرتخد  ادابم  ات  تشاد  یم  ناهنپ  نم  زا  ار  عوضوم  نیا  شردام 

نم زا  هچب  نیا  یتفر ،  رفـس  هب  هک  یتقو  مدوب ،  رادراب  نم  یتفر ،  یم  ترفاسم  هی  یتقو  هک  يراد  دای  هب  ایآ  تفگ :  تسیک ؟  كرتخد  ، 
زونه حبـص  مدوبن ،  مارآ  ار  بش  مدش ،  ناشیرپ  تحاران و  رایـسب  تسا ،  نم  رتخد  وا  مدـیمهف  هک  یتقو  تسا .  وت  رتخد  هک  دـمآ  ایند  هب 

زا میورب ،  غاب  هب  نم  اب  مهاوخ  یم  متفگ  دش ،  رادیب  مدیـشک ،  مکحم  متفرگ و  ار  شتـسد  متفر و  كرتخد  رتسب  هب  هک  دوب  هدشن  نشور 
ار ینیمز  میدیسر ،  غاب  کیدزن  هب  هک  یتقو  داتفا ،  هار  هب  نم  لابند  تساخرب و  رتسب  زا  قوذ  قوش و  اب  هدش  دنـسرخ  رایـسب  داهنـشیپ  نیا 

هلاچ ندـنک  زا  هک  یتقو  دز ،  یم  رانک  ار  اهکاخ  درک ،  یم  کمک  ارم  كرتخد  ندـنک ،  نآ  رد  يا  هلاچ  مدرک  عورـش  متفرگ و  رظن  رد 
هقلح ربمایپ  نامـشچ  ود  کشا  رایتخا  یب  دیـسر ،  اجنیا  هب  نخـس  هک  یتقو  متخادنا .  هلاچ  نایم  رد  متفرگ و  ار  كرتخد  مدـش ،  صالخ 

یم شیور  رب  كاخ  تسار ،  تسد  اـب  متـشاذگ و  شا  هناـش  رب  ار  مپچ  تسد  داد :  همادا  وا  دـیراب .  شناگدـید  زا  کـشا  ناراـب  و  دز ، 
هب كاخ  يرادـقم  نایم  نیا  رد  مدرکن ،  اـنتعا  وا  هب  ینک ؟  یم  نینچ  نم  اـب  ارچ  ناـج  ردـپ  تفگ :  یم  دز و  یم  اـپ  تسد و  وا  متخیر ، 
ات متخیر  شیور  هب  كاخ  ناـنچمه  لاـح ،  نیع  رد  درک ،  یم  كاـپ  مشیر  زا  ار  كاـخ  درک و  زارد  ار  شکچوک  تسد  دیـشاپ ،  مشیر 

دوب هدش  بلقنم  رثءاتم و  ارجام  نیا  زا  تخس  هک  ربمایپ  متشگرب .  ما  هناخ  هب  مدرک و  وگ  هب  هدنز  بیترت  نیا  هب  ار  وا  دش ،  ناهنپ  نآ  ریز 
ربمایپ يردق  هب  دناسرب .  تلمع  يازس  هب  ار  وت  هظحل  نامه  هک  دوب  راوازس  وا  رب  دوب ،  هتفرگن  شیپ  شبـضغ  رب  ادخ  تمحر  رگا  دومرف : 

 ( 35 درک ( .  یم  كاپ  شیاه  هنوگ  فارطا  رد  ار  شیاه  کشا  بترم  هک  تخیر  کشا  يدژارت ،  نیا  ندینش  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  ناشیرپ  لاح 

یناشیرپ لاح  اب  هبعک  نادوان  ریز  يدرم  مدید  رود  زا  متفر  هبعک  رانک  دیوگ :  دوب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  نامز  نایاسراپ  زا  هک  سوواط 
هتفر و شروضح  هب  زامن  زا  سپ  تساداجـس ،  ماما  مدید  مدش  کیدزن  تساخرب ،  زامن  هب  نآ  زا  سپ  دزیر ،  یم  کشا  دنک و  یم  اعد  ، 

دیما یتسه ،  زایتما  هس  ياراد  وت  هکنیا  اب  يراد  سرت  هچ  زا  مدـید ،  نایرگ  ناـشیرپ و  رایـسب  ار  وت  ادـخ !  لوسر  دـنزرف  يا  مدرک  ضرع 
هیلع هّللا  یلـص  ربمایپ  تدج  تعافـش  هکنیا  مود  یتسه ،  ربمایپ  دنزرف  هکنیا  تسخن  ددرگ .  وت  تاجن  بجوم  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسنآ 
ادـخ لوسر  دـنزرف  هکنیا  اما  دومرف :  داد و  نآرق  اب  ار  مباوج  تسا .  هتفرگ  ار  اـج  همه  دـنوادخ  تمحر  هکنیا  موس  تسا  راـک  رد  هلآ  و 

مهنیب باسنا  الف  دیاین (  راک  هب  يدنواشیوخ  تبسن و  تمایق  زور  رد  دیامرف .  یم  نآرق  اریز  داد  دهاوخن  تاجن  ارم  عوضوم  نیا  متـسه ، 
ادخ هک  ار  یناسک  طقف  اهنآ  دیوگ :  یم  نآرق  اریز  دهد ،  یمن  تاجن  ارم  زین  نیا  مدج ،  تعافـش  دروم  رد  اما  نونمؤم 101 )  ذئموی ( ) 

هب ادـخ  تمحر  دـیوگ :  یم  نآرق  ادـخ ،  تـمحر  دروـم  رد  اـما  ءایبنا 28 )  یـضترا ( )  نمل  الا  نوعفـشیال  و  دـننک (  تعافـش  ددنـسپب 
! ؟  هن ای  متسه  ناراکوکین  هک  مناد  یمن  نم  فارعا 56 )  نینسحملا ( )  نم  بیرق  هّللا  تمحر  نا  تسا (  کیدزن  ناراکوکین 

خیرات ناکین  همه  راک  يزرواشک 

متفر کیدزن  تسا ،  تعارز  يارب  نیمز  ندرک  هدامآ  يزرواشک و  لوغشم  لاعف ،  روط  هب  یـصخش  مدید  رود  زا  داتفا ،  ارحـص  هب  مروبع 
قرع شیاهاپ  زا  هک  دـنک ،  یم  راک  نانچنآ  نازوس  ياـمرگ  رد  مدرک ،  هدـهاشم  تسا ،  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ترـضح  متفه  ماـما  مدـید 

هب ار  تیلاعف  راک و  نیا  ارچ  هکنیا  نآ  و  مراد ،  لا  ؤس  مهاوخ ،  یم  رذـع  متفگ ( :  متفر و  شیپ  هب  تخوس ،  شلاح  هب  ملد  دوب ،  ریزارس 
هب هـشیمه  نـم  زا  رتـهب  دارفا  مراذـگب ،  نارگید  هدـهع  هـب  ارچ  هزمح !  دـنزرف  يا  دوـمرف :  خــساپ  رد  يراذــگ ) ؟  یمن  نارگید  هدــهع 
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یلع هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دننام  دومرف :  یناسک ؟  هچ  الثم  متفگ :  دنتشاد ؟  لاغتشا  دیلوت  ياهراک  زا  نآ  لاثما  يزرواشک و 
کین ناگدنب  ادخ و  نالوسر  ناربمایپ و  ياهراک  زا  شاعم  بسک  يارب  شالت  راک و  يزرواشک و  مناکاین ،  ناردپ و  همه  مالـسلا و  هیلع 

 ( 36 تسا ( .  راگدرورپ 

تربع هدنخ 

لاسدرخ فسوی  هک  تسا  یعیبط  دننکفیب ،  نآ  هب  ار  وا  ات  دندرک  نازیوآ  هاچ  رد  ار  وا  مالـسلا ،  هیلع  فسوی  ناردارب  هک  یتقو  دـنیوگ : 
 ، درک هدز  تفگـش  ار  ناردارب  همه  هک  يا  هدنخ  دز ،  يدنخبل  دندید  هودنا ،  مغ و  نایم  نیا  رد  اما  دوب ،  نیگمغ  نوزحم و  لاح  نیا  رد 
 ، تشاد مان  ادوهی  هک  ناردارب  زا  یکی  میسرپب .  شدوخ  زا  تسا  رتهب  دنتفگ  تسین ؟  هدنخ  ياج  اجنیا  هچ ؟  ینعی  دندیـسرپ ،  یم  مه  زا 
؟  تسیچ يارب  تا  هدـنخ  يدـنخ ؟  یم  هودـنا ،  مغ و  ناـیم  رد  هک  يا ،  هتخاـب  ار  دوخ  لـقع  رگم  فسوی !  مردارب  دیـسرپ :  یتفگـش  اـب 

ناردارب امـش  تماق  هب  يزور  تفگ :  دیفکـشب و  هچنغ  نوچ  شناهد  دوب ،  زین  لامک  اـب  رتشیب  هزادـنا و  ناـمه  هب  هک  لاـمج ،  اـب  فسوی 
دنهاوخ تیامح  ارم  یگدنز  بیـشن  زارف و  رد  اهنآ  مراد !  مغ  هچ  رگید  مراد ،  دـنمورین  ردارب  هد  متفگ ( :  دوخ  اب  متـسیرگن ،  مدـنمورین 

ءوس رگا  و  درک ،  دهاوخن  يدصق  نینچ  يدنمورب ،  عاجـش و  ناردارب  نینچ  ندوب  اب  دشاب ،  هتـشاد  دصق  ءوس  نم  هب  ینمـشد  رگا  درک و 
هب هک  مناردارب  نامه  منیب  یم  نونکا  مدیلاب ،  مناردارب  هب  و  مدرک ،  شومارف  ار  ادخ  ارچ  اما  درک .  دنهاوخ  ظفح  ارم  اهنآ  دـنک ،  يدـصق 
ما هدنخ  منکن ،  هیکت  ادخ  ریغ  هب  دیاب  هک  متفایرد  ار  زار  نیا  دننکفا .  یم  هاچ  هب  ارم  دندیـشک و  نوریب  مندـب  زا  ار  منهاریپ  مدـیلاب ،  اهنآ 

 ( 37 یلاحشوخ ( .  هدنخ  هن  دوب ،  تربع  هدنخ 

بیط لالح و  ياذغ 

اریز روخب ،  نآ  تشوگ  زا  تسا ،  لالح  وهآ  نیا  هک  داد  مایپ  و  داتـسرف ،  مالـسا  گرزب  ياملع  زا  یکی  يارب  ییوهآ  ناشداپ ،  زا  یکی 
زا ار  بسا  نآ  هک  مدوب  راوـس  بسا  رب  نآ ،  دیـص  ماـگنه  رد  و  ما ،  هدرک  دیـص  ما ،  هتخاـس  ارنآ  مدوـخ  تسد  هب  هک  يریت  اـب  ار  نآ  نم 

درک و میدقت  وا  هب  ییایرد  هدنرپ  ود  دمآ و  مداتـسا  روضح  هب  ناشداپ  زا  یکی  مراد  دایب  تفگ :  خساپ  رد  ملاع  نآ  ما .  هدرب  ثرا  مردـپ 
هدنرپ ود  نیا  هرابرد  نخس  تفگ :  مداتسا  ما .  هدرک  دیص  مدوخ  يراکش  گس  اب  ار  هدنرپ  ود  نیا  نم  روخب ،  ود  نیا  تشوگ  زا  تفگ : 

 ، دیـص يارب  ات  هدروخ  ار  ینز  هریپ  مادـک  غرم  گـس ،  نآ  اـیآ  یهد ؟  یم  دوخ  يراکـش  گـس  هب  هک  تسا  ییاذـغ  رد  نخـس  تسین ، 
يدش راوس  تردپ  زا  هدیسر  ثرا  هب  بسا  رب  هک  یلاح  رد  تدوخ  هتخاس  ریت  اب  تدوخ  وت  هک  ییوهآ  نیا  نیاربانب  تسا ؟  هدش  دنمورین 
هتفای دیص  يارب  ار  وت  لمح  يورین  هک  تسا ؟  هدروخ  هدیـشک  متـس  مادک  وج  زا  تسا  نآ  یلو  تسرد ،  اضرف  شا  همه  يدرک ،  دیـص  ، 

 . دروخ بیط  ياذغ  لالح ،  ياذغ  رب  هوالع  دیاب  يرآ  تسا !  نیا  رد  نخس  تسا ؟ 

هناخ تکرب 

هک دیمهف  یسرپلاوحا ،  زا  سپ  درک و  مارتحا  وا  زا  ربمایپ  دیـسر ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  همع 
رد تکرب  درک :  ضرع  یـشاب .  تکرب  ياراد  لزنم  رد  وت  هک  هدـش  ثعاـب  هچ  ناـج !  همع  دوـمرف :  درادـن  يرورپـماد  دوـخ  هناـخ  رد  وا 
واگ ای  شیم  زب و  زا  هدریـش  دنفـسوگ  دوخ  هناخ  رد  سکره  درک :  هفاضا  سپـس  تسا )  هدریـش  دنفـسوگ  رد  تکرب  دومرف ( :  تسیچ ؟ 

 ( 38 دنتسه (  تکرب  هیام  اهنیا  اریز  تسا ،  اراد  ار  تکرب  همشچرس  دشاب  هتشاد 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  نادرگاش  هریس  رد  زامن  تیمها 
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 . داد خر  هبلعث  ینب  نافطغ و  براحم و  ینب  هفیاط  هس  نایـشروش  اب  دجن ،  نیمزرـس  رد  عاقرلا  تاذ  گنج  يارجام  ترجه ،  مراهچ  لاس 
تفرگرد و دربن و  دنتفر ،  اهنآ  نادیم  هب  نکـشراک  نایـشروش  یبوکرـس  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  یهدـنامرف  هب  مالـسا  نازابرس 
 ، دنتشگرب هنیدم  هب  نازابرس  دمآ .  رد  ناناملـسم  تراسا  هب  يدوهی  نز  کی  راکیپ  نیا  رد  دندرک ،  ینیـشن  بقع  تسکـش  اب  نایـشروش 

نارـسفا زا  رفن  ود  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دنک ،  تحارتسا  نابایب  رد  ار  بش  هک  دـش  نیا  رب  انب  دـندوب ،  هتـسخ  اهنآ  دیـسر ،  ارف  بش 
مه اب  دابع  رامع و  دندیباوخ ،  نابایب  ياهکاخ  يور  نایهاپـس  داد .  رارق  بش  نآ  نابهگن  ار  رـشب  نبدابع  رـسای و  رامع  ياهمانب  شدیـشر 
دابع دش ،  ینابهگن  لوغـشم  دابع  دیباوخ ،  رامع  يرگید ،  ار  رگید  ساپ  دنک و  ینابهگن  اهنآ  زا  یکی  ار  بش  زا  یـساپ  هک  دندرک  قفاوت 

 ، مناوخب يزاـمن  تسبوخ ،  تسین  نمـشد  زا  يربـخ  ـالعف  و  گـنج ،  زا  سپ  مهنآ  ناـبایب و  رد  مهنآ  یبـش  بجع  هب  هب  تفگ :  دوخ  اـب 
ار دوخ  دوب ،  هدش  ناناملسم  ریسا  شرسمه  هک  يدوهی  يدرم  دوب ،  شزامن  ياهطسو  دش ،  زامن  لوغـشم  تشاذگ و  رانک  ار  شا  هحلـسا 
 ، ناویح ای  تخرد  ای  تسا  ناسنا  هک  داد  یمن  صیخشت  دابع )  دروم (  رد  و  دنا ،  هتفر  باوخ  همه  هک  دیمهف  دناسر ،  ناناملسم  رکشل  هب 

تسا ناسنا  ایآ  هک  دوش  عمج  رطاخ  هداتسیا  یهایس  نآ  زا  هکنیا  يارب  دهد ،  يرارف  ار  شرـسمه  هک  تسا  یبوخ  تصرف  تفگ :  دوخ  اب 
فده زین  موس  مود و  راب  داد ،  همادا  ار  شزامن  وا  اما  دـش ،  دراو  دابع  رکیپ  رب  ریت  داد ،  رارق  دوخ  ریت  فدـه  ارنآ  ناویح ،  ای  تخرد ،  ای 

ارچ تفگ :  دش ،  هاگآ  نایرج  زا  رامع  یتقو  درک ،  رادیب  ار  رامع  درک .  مامت  درک و  رتهاتوک  تسکشن  ار  شزامن  یلو  تفرگ ،  رارق  ریت 
 ، مراذـگب مامتان  ار  هروس  نآ  متـساوخ  یمن  مدوب ،  هدرک  عورـش  ار  فهک  هروس  زامن  رد  نم  تقو  نآ  تفگ :  داـبع  يدرکن ،  رادـیب  ارم 

یمن هاتوک  ار  زامن  زگره  دوبن ،  ینابهگن  رد  روصق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هب  بیسآ  سرت  و  مدیسرت ،  یمن  نمشد  نوخیبش  زا  رگا 
 ( 39 دیسر ( .  یم  بل  هب  مناج  دنچ  ره  مدرک ، 

شیدنا رود 

ناملـسم يارب  هکنآ  زا  سپ  درک ،  ادیپ  ار  نآ  تسدیهت  ناملـسم  رفن  کی  اقافتا  درک ،  مگ  ار  دوخ  تمیقنارگ  رتشگنا  يدوهی ،  رفن  کی 
یم ار  رتشگنا  تمیق  اـیآ  دیـسرپ :  یتفگـش  اـب  يدوهی  داد .  وا  هب  ار  رتشگنا  هتفر و  وا  دزن  تسا ،  يدوهی  نآ  لاـم  رتشگنا  هک  دـش  تباـث 

ار رتشگنا  نیا  هک  يدرکن  رکف  يدوهی :  يرآ  ناملـسم :  یتسه .  مه  ریقف  وت  تسادیپ ،  هک  هنوگ  نآ  يدوهی :  يرآ  ناملـسم :  یتسناد ؟ 
 : ناملسم ینک !  بحاصت  ار  رتشگنا  نیا  هک  دوب  یبوخ  هناهب  نم  ندوب  يدوهی  هکنیا  هژیو  هب  ییامن ،  نیمءات  ار  دوخ  یگدنز  یـشورفب و 

داعم زور  هب  ام  ناملـسم :  يا ؟  هدرک  ادـیپ  وت  متـسناد  یمن  هک  نم  يداد ،  نم  هب  ار  رتشگنا  ارچ  سپ  يدوهی :  مدرک !  ار  رکف  نیمه  ارچ 
هک یتقو  تسا  نکمم  باتک ،  باسح و  ماـگنه  تماـیق  يادرف  مهدـن ،  شبحاـص  هب  ار  رتشگنا  نیا  زورما  رگا  متفگ  دوخ  اـب  میدـقتعم ، 

ربمایپ هب  ارم  تیاکش  وت  دنشاب ،  هتسشن  مه  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  امش  ربمایپ  هارمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  ترضح  ام  ربمایپ 
هدرک و هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  ترضح  ام  ربمایپ  هب  ار  تیاکش  نیا  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  و  ینک ،  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دوخ 

يارب زورما  نم  دشاب .  هتـشادن  ار  امـش  ربمایپ  باوج  ام  ربمایپ  هاگنآ  تسا ،  هدرک  يراک  نینچ  تسا ،  وت  تما  زا  هک  صخـش  نیا  دیوگب 
 ( 40 مداد ( !  لیوحت  مدروآ و  ار  رتشگنا  مشاب ،  هدیرخ  ار  تمایق  زور  رد  نامربمایپ  يوربآ  هکنیا 

ینیبدوخ هجیتن 

تحایس و درک :  وگزاب  ار  هصق  نیا  هاگنآ  دنشابن ،  نیبدوخ  دوسح  هک  درک  یم  تحیصن  ار  دوخ  ناتسود  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور 
یصخش اب  اهشدرگ  زا  یکی  رد  تخادرپ  یم  شدرگ  هب  رایسب  شدوخ  یـسیع  اذل  دوب ،  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نییآ  ياهروتـسد  زا  شدرگ 

 ، ادخ مانب  تفگ :  تقیقح  يور  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  دندیسر ،  ایرد  هب  ات  دنتشگ ،  یم  نابایب  ارحـص و  رد  مه  اب  نانچمه  دش ،  رفـسمه 
یسیع رفـسمه  داتفا ،  هار  هب  بآ  يور  رب  و  ادخ ،  مانب  تفگ :  تقیقح  يور  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  رفـسمه  داتفا ،  هار  هب  بآ  يور  رب  و 
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هچ مالسلا  هیلع  یسیع  اب  نم  تفگ  دوخ  اب  مالسلا  هیلع  یسیع  رفسمه  دندیسر ،  هک  ایرد  طسو  هب  داتفا ،  هار  هب  بآ  يور  زا  مالـسلا  هیلع 
هآ تفر ،  ورف  بآ  رد  مدـنامه  تشاداو .  راـتفگ  نیا  هب  ار  وا  ینیبدوخ  مور ،  یم  هار  مه  نم  دور ،  یم  هار  بآ  يور  رگا  وا  مراد ،  قرف 
هچ مالـسلا  هیلع  یـسیع  اب  نم  متفگ :  تفگ :  یتفرورف ؟  بآ  رد  هک  یتفگ  هچ  دیـسرپ  تفرگ و  ار  شتـسد  یـسیع  دش ،  دنلب  شا  هلان  و 
 ، يوش قرغ  دوب  کیدزن  ور  نیا  زا  يدرک ،  يزاورپ  دنلب  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  متفگ .  نینچ  هک  تفرگ  ارم  ینیبدوخ  مراد ،  قرف 

ارجام نیا  لقن  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  داد ،  همادا  دوخ  هار  هب  یـسیع  اب  درک و  هبوت  وا  ایب ،  نم  اب  نک و  هبوت  دوخ  هدرک  زا  لاح 
 ( 41 دیربن ( .  دسح  رگیدکی  رب  دیشاب و  راکزیهرپ  نیاربانب  دومرف : 

نمشد رارف  بش و  همین  ياعد 

هّللا یلـص  ربمایپ  يربهر  هب  بالقنا  يزوریپ  هعـسوت  زاغآ  تفگ  ناوت  یم  دوب ،  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  مجنپ  لاـس 
ياپ زا  ار  مالـسا  ياپون  بالقنا  ات  دندوب  هداد  مه  تسد  هب  تسد  ناقفانم  يراصن و  دوهی و  ناکرـشم و  زا  بالقنا  دـض  دوب ،  هلآ  هیلع و 

 ، دندروخ هناحضتفم  تسکش  مالسا  دیشر  نازابرـس  تسد  زا  دوب ،  ربارب  دنچ  نمـشد  تیعمج  هکنیا  اب  ردب و . . .  گنج  رد  دنروآ ،  رد 
توعد مالـسا  دـض  رب  گرزب  گـنج  کـی  يارب  ار  يراـصن  دوهی و  فیاوط و  اـهبزح و  ماـمت  راـب  نیا  هدروخ ،  مخز  راـم  نوچمه  یلو 

هرصاحم رد  هنیدم  دندرک .  تکرح  هنیدم  يوس  هب  ناناملسم  یبوکرـس  يارب  نمـشد  زا  یهوبنا  هاپـس  دش ،  هتفریذپ  اهنآ  توعد  دندرک ، 
قدنخ دندوب ،  هدنک  قدنخ  هنیدم ،  رود  ات  رود  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  هب  ناناملـسم  نمـشد ،  دورو  زا  لبق  دمآ ،  رد  نمـشد 
نوریب هب  ار  هنیدم  ناناملـسم  رورم  روبع و  دنام ،  نانچمه  قدنخ  تشپ  اما  دوش ،  هنیدم  دراو  یهورگ  روط  هب  نمـشد  هک  دش  نآ  زا  عنام 

نیا زا  هامکی  دودح  داد ،  رارق  يداصتقا  راشف  رد  ار  ناناملسم  دنک ،  گنج  تسناوتن  نمـشد  هک  یتقو  تقیقح  رد  و  درک .  عطق  هنیدم  زا 
راشف نانچنآ  دوب ،  هدرک  تحاران  نارگن و  تخس  ار  ناناملـسم  ینماان ،  هرهلد و  امرـس و  هرـصاحم ،  یگنـسرگ ،  راشف  تشذگ ،  نایرج 
تسا هدیسر  ناوختسا  هب  دراک  هدمآ و  بل  هب  اهناج  درک  ضرع  و  هدیسر ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ناربمایپ  روضح  هب  دیعسوبا  هک  دوب  دایز 

ناهگان دـنتخادرپ ،  شیاین  اعد و  هب  تسد  اجنآ  رد  دـنتفر و  حـتف )  دجـسم (  هب  دوخ  نارای  اب  هظحل  نامه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  . 
هاگودرا کیدزن  هنیدم  نوریب  دورب  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  تفگ :  درک و  تیعمج  هب  ور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دـندید 
ناناملسم زا  یکی  هب  موس  راب  ربمایپ  دادن ،  ار  لا  ؤس  نیا  باوج  یسک  هک  دوب  يدح  رد  راشف  یگنـسرگ و  دروایب ،  ربخ  اهنآ  زا  نمـشد ، 

وا نانمـشد  هک  یهار  رد  هنابـش  درک ،  شوگ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  هفیذح  روایب ،  ربخ  ورب و  وت  دومرف :  هفیذح )  مان (  هب 
 . تسا هتخیر  مه  رد  ار  اه  همیخ  هدز و  مه  هب  ار  نمشد  تالیکشت ،  مامت  نافوط ،  داب و  دید  تفر ،  نمـشد  هاگودرا  فرط  هب  دننیبن ،  ار 

مـس یب  راد و  مس  تاناویح  اریز  تسین ،  فقوت  ياج  رگید  شیرق  هورگ  يا  تفگ :  دمآ و  نوریب  يا  همیخ  زا  نایفـسوبا  دیوگ :  هفیذح 
رارف هب  اپ  شناوریپ  شلاـبند ،  درک و  رارف  هدـش و  بکرم  رب  راوس  تفگ و  ار  نیا  تسین .  يا  هراـچ  رارف  زج  دـینک  رارف  دـندش ،  كـاله 
يابع دید  ارم  ات  تسا ،  لوغشم  اعد  زامن و  هب  دجـسم  رد  ربمایپ  زونه  مدید  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  متـشگرب  دنتـشاذگ ، 

 ( 42 مداد ( .  ار  دوخ  شرازگ  هاگنآ  موش ،  ظوفحم  امرس  زا  ات  دیچیپ  نم  هب  ار  دوخ 

تج رکیپ  لوغ  يامیپاوه  هب  تسیا  نامرف 

رد دـمآ ،  نایم  هب  نخـس  يرد  ره  زا  مدـش ،  تبحـص  مه  دوب ،  زاسوراد  رتکد  هک  يدنمـشناد  کی  اب  نرت ،  هپوک  رد  منک  یمن  شومارف 
راوس تیرومءاـم ،  ماـجنا  يارب  يزور  تفگ :  دیونـشب ،  ار  نآ  مه  امـش  مراد  تسود  هک  تفگ  یئاـبیز  فـیطل و  هصق  شیاـهفرح  ناـیم 

زغم هب  مزانب  متفگ :  دوخ  اب  تساخرب  نیمز  زا  امیپاوه  هک  یتقو  درک ،  یم  زاورپ  نارهت  هب  نادابآ  زا  هک  مدـش  تج  رکیپ  لوغ  ياـمیپاوه 
ات نادابآ  هلـصاف  ینالوط  هار  نیا  تسیاب  یم  هک  نم  يدرک ،  یگرزب  تمدخ  هچ  رـشب  دنکن  درد  تتـسد  هتخاس ؟  يا  هبوجعا  هچ  رـشب ، 
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هب مه  رابکی  یتح  یلو  رشب .  يا  تا  هشیدنا  زغم و  رکف و  داب  هدنز  رـشب ،  يا  وت  رب  نیرفآ  میامیپ ،  یم  هتعاسکی  میامیپب ،  اههام  ار  نارهت 
رد تخاس .  ار  هبوجعا  نیا  ات  يداد ،  رـشب  هب  يزغم  دادعتـسا و  نینچ  هک  گرزب  يادخ  يا  تتردق  تسدب  مزانب  میوگب  هک  دـماین  منهذ 

وگدـنلب اب  امیپاوه  مظان  يوس  زا  ناهگان  هک  تشذـگ ،  یمن  رتشیب  امیپاوه  تکرح  زا  تعاـس  عبر  کـی  دودـح  مدوب ،  قرغ  اـهرکف  نیا 
یمرب نادابآ  هب  نونکا  مه  دسر ،  یم  رظن  هب  كانرطخ  نارهت  هب  تکرح  همادا  تسا و  دعاسمان ،  ینافوط و  اوه  هکنیا  هب  رظن  دـش :  مالعا 

یف اـم  حبـسی هللا  دـمآ ( :  رد  ادـص  هب  مشوـگ  هلـال  راـنک  رد  گـنز  نوـچمه  ینآرق  هیآ  نیا  ناـهگان  مدینـش ،  ار  مـالعا  نیا  اـت  میدرگ . 
 ، مدوتس ار  رـشب  طقف  نم  ارچ  هک  مدروخ  سوسفا  دنیاتـس ) .  یم  ار  ادخ  تسا ،  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  ضرالا ؛  یف  ام  تاوامـسلا و 

تفرن و ولج  هب  ادـخ ،  تسیا  ناـمرف  اـب  رکیپ ،  لوغ  هبوجعا  نیمه  يدـید  متفگ  دوـخ  هب  ادـخ .  تردـق  هب  مزاـنب  متفگن  راـب  کـی  یتـح 
ندمت دربشیپ  يارب  رشب  ياسرف  تقاط  ياه  شالت  زا  سپس  و  دوتـس ،  ار  وا  دیاب  تسخن  تسا ،  وا  تسد  رد  روما  همه  نیاربانب  تشگرب ، 

هک ییادـخ  نامه  شناگدـنب ،  زا  دـعب  منک ،  یم  ساپـس  ناـبرهم  دـنوادخ  زا  تسخن  سپ  نآ  زا  درک ،  ساپـس  دـیجمت و  تعنـص  ملع و 
ناـنچ نآ  اهـسوساج ،  تاـجن  يارب  نارهت  هب  دوخ  زهجم  ياـهامیپاوه  ماـجرفان  هلمح  رد  ار  اـکیرمآ  مسیلاـیرپما  هناـنئاخ  هشقن  نیرتگرزب 

 . دناوخ رضاح  رصع  ثداوح  ياهیتفگش  زا  ار  نآ  ناوت  یم  هک   ( 43 داد (  هناحضتفم  تسکش 

نمشد دض  رب  هدنبوک  ياهراعش 

يارب نایفـسوبا  یهدـنامرف  هب  یگنج  زهجم  تاکرادـت  اـب  ردـب  گـنج  رد  مالـسا  هدروـخ  مخز  نانمـشد  دیـسر ،  ارف  ترجه  موـس  لاـس 
ناناملسم گنردیب  درکن ،  توکس  نمشد ،  مزع  زا  عالطا  ضحم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دندش ،  هنیدم  مزاع  ناناملـسم  یبوکرس 

لوا لحارم  رد  دنتفرگ .  رارق  نمـشد  ربارب  رد  دـحا  نیمزرـس  رد  دـندش و  جراخ  هنیدـم  زا  نمـشد ،  زا  يریگولج  يارب  و  درک ،  عمج  ار 
تـسد هب  يزوریپ  لعـشم  هک  دش  ثعاب  هوک  رانک  هگنت  يرادهگن  رد  نیملـسم  تلفغ  یلو  دندوب ،  هدش  زوریپ  نمـشد  هاپـس  رب  نیملـسم 

نیا و  دش ،  دهاوخ  رهاظ  نیمک  زا  نمشد  دنزاس ،  اهر  ار  دوخ  یعافد  ههبج  دننک و  تلفغ  يا  هظحل  ناناملسم  رگا  يرآ  داتفا ،  نانمـشد 
 ، گنج نایاپ  رد  مینک .  ظفح  ار  اهرگنـس  هنارایـشوه  هشیمه  زا  رتشیب  دـیاب  صوصخ  هب  زورما  ام  و  تسه ،  ینامز  ره  رد  ساسح  بلطم 
هب عورـش  دزاـس ،  طوبرم  یتسرپ  تب  هدـیقع  هب  دـحا )  نادـیم (  رد  ار  دوخ  حـتف  تساوخ  مدرم ،  ياوغا  يارب  نیکرـشم  ربـهر  نایفـسوبا 

لوسر اه ،  یگتـسخ  اهیراتفرگ و  بئاصم و  نافوط  لبه . )  تب  داـب  هدـنز  گرزب و  لـبه ؛  لـعا  لـبه  لـعا  تفگ ( :  درک و  تب  ندوتس 
دومرف نایفسوبا  خساپ  رد  گنهآ  نامه  اب  گنرد  یب  تشادن ،  زاب  دیحوت  زا  عافد  غیلبت و  سدقم  هفیظو  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا 

مه اب  ار  هدنبوک  راعـش  نیا  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  هب  ناناملـسم  تسا ) .  رتدـنمجرا  رتگرزب و  ادـخ  لجا ؛ )  یلعا و  هّللا  : ) 
يزع تب  امـش  میراد و  يزع  تب  ام  مکل ؛  يزعال  يزعلا و  انل  نا  تفگ ( :  دز و  دایرف  يزع )  تب (  ماـن  هب  رگید  راـب  نایفـسوبا  دـنتفگ . 

 : دومرف باوج  رد  نوخ  زا  رپ  یناهد  اب  گنرد  یب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  بولغم .  امش  میدش و  زوریپ  ام  ور  نیا  زا  ینعی  دیرادن . ) 
اب زین  نیملـسم  امـش .  هن  تسا  ام  ربهر  بحاص و  وا  میراد ،  ادخ  ام  دیراد ،  يزع  تب  امـش  رگا  نایفـسوبا  يا  مکل ؛  یلوم  انیلوم و ال  هّللا 

درک و عطق  ار  نخس  لابند  دینش ،  یم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  خساپ  ررکم  هک  نایفسوبا  دنتفگ .  ار  راعش  نیا  یپ  رد  یپ  ياهدایرف 
درکن رایتخا  توکس  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  ام .  عفن  هب  يزور  تسا و  امش  عفن  هب  يزور  تسا ،  تبون  هب  گنج  راک  تفگ : 

امش ياه  هتشک  دنتسین ،  ناسکی  هاپس  ود  نیا  زگره ،  هن  ۀنجلا ؛  یف  انالتق  رانلا و  یف  مکالتق  ءاوس  ال  داد ( :  ار  نکش  نادند  باوج  نیا  و 
 . رگید لاس  امش  اب  ام  گنج  هدعو  دوب :  نیا  نایفسوبا  نخس  نیرخآ  دنشاب ) .  یم  تشهب  رد  ام  ياه  هتـشک  و  دنتـسه ،  خزود  شتآ  رد 

نینچ دـییوگب :  دومرف  نیملـسم  هب  تشاذـگن ،  باوج  یب  زین  ار  نخـس  نیا  كاـنرطخ ،  نارحب  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر 
 ( 44 دشاب ( . 
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تمایق ترسح  زور  هب  هجوت 

هّللا ۀیآ  تسا .  هدش  حیرـصت  میرم  هروس  هیآ 39  رد  بلطم  نیا  هکنانچ  تسا  ترـسح )  زور  ةرـسحلا ( )  موی  تماـیق (  ياـهمان  زا  یکی 
یم یفـسلف  ياـقآ  اـناوت  بیطخ  درک ،  یم  داـی  هلمج  نیا  زا  ررکم  روط  هب  دوخ ،  تحیـصن  ظـعو و  رد  لـک ،  عـجرم  يدرجورب  یمظعلا 
زور ةرـسحلا (  موی  تمایق  زور  دومرف :  تبـسانم  کی  هب  میدوب ،  هتـسشن  ینوردـنا  قاـطا  رد  ناـشیا  رـضحم  رد  اـهنت  نم  يزور  دـسیون : 
نانچ مدید  تقو  نیا  رد  دندروخ ،  یم  سوسفا  دـنا  هتـشاد  هک  ییاه  تلفغ  دوخ و  يایند  هتـشذگ  هب  دارفا  هک  تسا ،  ندروخ )  سوسفا 
يرآ  ( 45 دشاب ( .  یم  مسجم  ناشیا  يارب  ةرـسحلا  موی  نآ  تسا و  تمایق  نونکا  مه  ییوگ  هک  دمآ  ناشمـشچ  يور  کشا  زا  يا  هدرپ 

 : دـیامرف یم  نآرق  هک  دـندش .  یم  نوگرگد  زور ،  نآ  سوسفا  ترـسح و  دای  هب  و  دندیـشیدنا ،  یم  داعم  هب  هنوگ  نیا  يدرجورب  ياقآ 
 ) دروم رد  هک  ام  رب  سوسفا  يا  مهروظ ؛  یلع  مهرازوا  نولمحی  مه  اهیف و  انطرف  ام  یلع  انترـسح  ای  اولاـق  ۀـتغب  ۀـعاسلا  مهتئاـج  اذا  یتح 

 ( 31 ماعنا :  دنشک ( .  یم  شود  رب  ار  ناشیاهانگ  نیگنس  راب  اهنآ  و  میدرک ،  یهاتوک  تمایق  يارب )  هریخذ  نتخودنا 

جات تخت و  یب  ناطلس  ییاهب ،  يدایا  رتکد 

دنتـساوخ یم  هک  دـندوب ،  هدرک  ذوفن  ترازو  حطـس  رد  یتح  اج  همه  رد  نانچ  نآ  اه  ییاهب  يولهپاضردـمحم ،  طـحنم  میژر  رـصع  رد 
دش یم  هدید  اهنآ  ذوفن  لامعا  اج  همه  رد  دوب ،  تکلمم  نیا  ریزو  تسخن  لاس  هدزیـس  دودح  ییاهب  ادیوه  دننک ،  مود  لیئارـسا  ار  ناریا 

 ، دومن اهنآ  عمق  علق و  يارب  مهم  تامادقا  دوب و  ساسح  هداعلا  قوف  هلئـسم ،  نیا  هب  تبـسن  هر )  يدرجورب (  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ور  نیا  زا  ، 
قباس هاش  دجـسم  رد  يدرجورب ،  ياقآ  زا  یگدـنیامن  هب  یفـسلف  یقت  دـمحم  مالـسالا  ۀـجح  اناوت  بیطخ  ياهینارنخـس  اهنآ  زا  یکی  هک 
دراو نایئاهب  رب  ینیگنس  تابرض  لاس  نیمه  رد  و  دش ،  یم  شخپ  ویدار  رد  یـسمش  لاس 1334  ناضمر  هام  رد  میقتـسم ،  هک  دوب  نارهت 

لاس 1334 ناضمر  هام  ياهینارنخس  زا  یکی  رد  دسیون :  یم  یفسلف  ياقآ  دوب .  ییاهب  هاش ،  صوصخم  بیبط  يدایا  رتکد  یتح  دیدرگ . 
 ، دراد ناملـسم  صـصختم  بیبط  همه  نیا  ام  تکلمم  متفگ :  حیرـص  روط  هب  هاش ،  هب  باطخ  دش ،  یم  شخپ  مه  ویدار  رد  هک  یـسمش 

یتح درکن ،  ضوع  ار  وا  هاش  یلو  دـینک .  ضوع  ار  وا  تسا ،  امـش  صوصخم  بیبط  ییاهب  يدایا  رتکد  هکنیا  زا  دنتـسه  تحاراـن  مدرم 
نیسح دبشترا  باتک  بالقنا  زا  دعب  هک  یتقو  دنراد ؟  راک  هچ  نم  بیبط  هب  اهنیا  تسا :  هتفگ  هدش و  تحاران  هاش  تفگ  نم  هب  رفن  کی 

تـسناوت یمن  زگره  هاش  هک  دـش  مولعم  مدـناوخ  ار  هدـش )  پاچ  دـلج  ود  رد  هک  يولهپ ( )  تنطلـس  طوقـس  روهظ و  مان (  هب  تسودرف 
رتکد ای  دـنک  یم  تنطلـس  ناریا  رب  هاش  ایآ  هک  متـسناد  یمن  مدوب ،  ایرد  رد  هک  نم  دـسیون :  یم  تسودرف  دـنک ،  ضوع  ار  يداـیا  رتکد 

رد یفـسلف  هک  ینامز  رد  دـسیون :  یم  سپـس  دوب .  هدرک  طلـسم  مدرم  رب  هدرامگ و  اج  همه  رد  ار  اـه  ییاـهب  يداـیا  رتکد  اریز  يداـیا ؟ 
 . ( ورب ناریا  زا  جراخ  هب  یتدـم  ینامب ،  ناریا  رد  تسین  یـضتقم  رگید  تفگ ( :  يدایا  هب  هاش  درک ،  یم  تبحـص  نایئاهب  هراـبرد  ویدار 

هک 80 تفرگ  داریا  وا  زا  نم  روضح  رد  اضر  دمحم  دیـسر ،  لغـش  هب 80  مدرک ،  لرتنک  ار  وا  لغاشم  راـبکی  نم  دـسیون :  یم  تسودرف 
هنومن دوـخ  نیا  مناـسرب ) !  دـص  هب  ار  ملغاـشم  مهاوـخ  یم  تفگ ( :  داد و  باوـج  یخوـش  اـب  يداـیا  دـیهاوخ ؟  یم  هچ  يارب  ار  لـغش 

درک هنیباک  دراو  ییاهب  ریزو  تسناوت  ات  يدایا  رتکد  هاش )  ریزو  تسخن  ادیوه (  نامز  رد  اضردمحم .  تموکح  هویـش  زا  تسا  یکچوک 
ناریا رد  ییاهب  يدایا  ایآ  هک  تشون  باتک  ناوت  یم  ساسا  نیمه  رب  و  دنتشادن . . . .  يراک  هنوگچیه  قح  وا  هزاجا  نودب  ءارزو  نیا  و  ، 

هک دوب  نیا  متفایرد  یـسایس  رظن  زا  نم  هک  يزیچ  دـسیون :  یم  يریگ  هجیتن  رد  یفـسلف  ياقآ   ( 46 اضر ( ؟  دـمحم  ای  درک  یم  تنطلس 
زکرم يدایا  رتکد  ریظن  يدارفا  تسد  هب  ار  ناریا  تساوخ  یم  اکیرمآ  و  درک ،  اـه  تسینویهـص  زکرم  دوهی  تسد  هب  ار  نیطـسلف  سیلگنا 

 ( 47 دشاب ( .  هتشاد  هاگیاپ  ود  هنایمرواخ  رد  و  دنک ،  اه  یئاهب 

عاجش رویغ و  ناسر  همان 
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همان اهروشک  نارادـمامز  روهمج و  ياس  ؤر  اهاشداپ و  يارب  تفرگ  میمـصت  ترجه ،  مشـش  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
ود مور ،  روشک  ناریا و  ياهروشک  اما  تشاد ،  دوجو  ددعتم  ياهروشک  دنچ  ره  نامز  نآ  رد  دنک .  توعد  مالـسا  هب  ار  اهنآ  دـسیونب و 

اهروشک نارادمامز  ناهاشداپ و  نایم  رد  دندمآ .  یم  رامـش  هب  ناهج  تردقربا  ود  ناونع  هب  دندوب و  نامز  نآ  دنمتردق  گرزب و  روشک 
ینویامه تردق  ردق  ترـضحلیعا  ناگیادـخ و  هاشنهاش و  ار  وا  دوب ،  هدـیچیپ  ایند  هب  ناریا  شکندرگ  توغاط  زیورپ )  ورـسخ  هزاوآ (  ، 

همان هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تشادن .  ار  وا  اب  مادـنا  ضرع  تئرج  یـسک  هک  دوب  هتفر  ورف  رورغ  ربک و  رد  نانچنآ  وا  دـندناوخ ،  یم 
 ، داد هفاذح  رسپ  هّللادبع  مان  هب  دوخ  تماهش  اب  عاجش و  نارای  زا  یکی  هب  ار  همان  نآ  و  تشون ،  مالـسا  هب  وا  توعد  ناونع  هب  وا  يارب  يا 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ریفـس  دهدب .  زیورپ  ورـسخ  تسد  هب  ار  همان  اصخـش  هدرب و  دوب  نئادم  رد  هک  زیورپ  ورـسخ  رابرد  هب  ار  نآ  ات 

نامـسآ خاک  هب  ار  دوخ  ینالوط ،  هار  نیا  ندومیپ  زا  سپ  و  درک ،  تکرح  نئادم  يوس  هب  هنیدـم  زا  هدـش  رتش  هب  راوس  تفرگ و  ار  همان 
ولج نانابرد  تشامگ .  تمه  مهم  هفیظو  نیا  ماجنا  هب  درک ،  یم  لتق  هب  دـیدهت  ار  وا  یتارطخ  هکنیا  اب  و  دـناسر ،  ناریا  هاشنهاش  شارخ 

مرومءام ما و  هدروآ  زیورپ  ورسخ  يارب  وا  فرط  زا  يا  همان  متسه ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ریفس  نم  تفگ :  وا  دنتفرگ ،  ار  وا 
 ، ریفس دورو  زا  لبق  و  داد ،  دورو  هزاجا  زیورپ  ورـسخ  دنداد ،  شرازگ  هاش  هب  ار  بلطم  نانابرد  مهدب .  ورـسخ  تسد  هب  ار  همان  دوخ  هک 

تحت هکنآ  یب  هّللادبع  دیابرب .  ار  وا  لد  هدرک و  هریخ  ار  ریفس  مشچ  خاک ،  قرب  قرز و  ات  دنتسارآ  تنیز  رویز و  هب  ار  خاک  داد  روتـسد 
 ، دـسوبب ترـضحیلعا  مارتحا  هب  ار  نیمز  كاخ  ای  دوش و  مخ  هکنآ  یب  يداع ،  لامک  اب  دریگ  رارق  خاک  قرب  قرز و  تافیرـشت و  ریثءاـت 
 ، ریخ هّللا :  دبع  هدب ) .  نم  هب  ریگب و  ربمایپ  ریفس  زا  ار  همان  تفگ ( :  نایرابرد  زا  یکی  هب  ورـسخ  داتـسیا .  هاش  ربارب  رد  دش و  خاک  دراو 

هّللادـبع زا  ار  هماـن  درک و  زارد  تسد  راـچان  زیورپ  ورـسخ  مهدـب .  وت  تسد  هب  طـقف  ار  نآ  نارومءاـم  مهد ،  یمن  یـسک  هب  ار  هماـن  نم 
دمحم بناج  زا  درک ( :  همجرت  نینچ  ار  زارف  نیلوا  هدننک  همجرت  دنک ،  همجرت  یـسراف  هب  ات  داد  هدـننک  همجرت  تسد  هب  ار  نآ  تفرگ ، 

هک دیـشک  دایرف  دـش و  نوگرگد  زیورپ  ورـسخ  دیـسر ،  اجنیا  هب  ات  هدـننک  همجرت  سراف ) . . .  گرزب  يرـسک ،  يوس  هب  ادـخ  هداتـسرف 
همجرت ار  همان  هیقب  تشاذـگن  رگید  تسا ،  هتـشاد  مدـقم  نم  مان  رب  ار  دوخ  مان  هدرک و  تئرج  نینچ  هک  تسیک  هماـن  هدنتـسرف  اـبجعاو ، 
ناگدرب اه و  تیعر  زا  وا  دسیونب  نم  يارب  يا  همان  نینچ  دـیاب  دـمحم  ایآ  هک  دیـشک  یم  غیج  درک و  هعطق  هعطق  تفرگ و  ار  همان  دـنک ، 

سلجم زا  دزرلب ،  یلاخ  ياهپوت  اهداب و  نیا  زا  هکنآ  یب  هّللادـبع  دـینک .  نوریب  ار  روسج  ناسر  همان  نیا  دز ،  داـیرف  سپـس  و  تسا ،  نم 
هکنآ زا  سپ  تسا ،  هداد  ماجنا  ار  دوخ  تیرومءام  هک  دوب  لاحشوخ  درک ،  تکرح  هنیدم  فرط  هب  هدش و  شرتش  رب  راوس  دمآ و  نوریب 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  دناسر .  ضرع  هب  ار  دوخ  رفس  شرازگ  هتفر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  تسار  کی  دیسر  هنیدم  هب 
دنوادخ درک ،  هراپ  هراپ  ار  همان  وا  دینزب ،  کین  لاف  دومرف :  يرابدرب  لامک  اب  هکلب  تخابن ،  ار  دوخ  دـیزرلن و  راوگان  ربخ  نیا  زا  اهنت  هن 

رد دوخ  تسد  اـب  ار  ناریا  روـشک  كاـخ  تقیقح  رد  هداد  هک  مه  ار  یکاـخ  نیا  و  درک ،  دـهاوخ  یـشالتم  مه  زا  ار  شتنطلـس  کـلم و 
يزیمآدیدهت همان  دوب ،  هدماین  نییاپ  رورغ  بسا  زا  هک  زیورپ  ورسخ  داتفا .  دهاوخ  ناناملـسم  تسد  هب  ناریا  يدوزب  هتـشاذگ ،  ام  رایتخا 

یکباچ درم  ود  دیـسر  نم  همان  هک  یتقو  تشون  همان  نآ  رد  دوب .  ناریا  هیامحلا  تحت  زور  نآ  رد  نمی  داتـسرف ،  نمی  هاشداپ  نازاب  يارب 
نازاب دیسر ،  نازاب  تسد  هب  نامرف  نیا  هک  یتقو  دنهد .  لیوحت  نم  رابرد  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  ات  تسرفب  دمحم  دزن  هنیدم  يوس  هب 

دیزگرب و دوخ  شترا  نایم  زا  عاجش  هدیزرو و  دارفا  زا  رفن  ود  گنردیب  دنک ،  یچیپرس  ترضحیلعا  ینویامه  نامرف  زا  تسناوت  یمن  هک 
هیوباب مان (  هب  رفن  ود  نیا  داتسرف .  هنیدم  يوس  هب  ناریا  هاشنهاش  نامرف  همیمض  هب  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هب  يا  همان  هارمه  ار  اهنآ 

ياهلیبس اب  دنتـشاد ،  تسد  الط و  دنب  وزاب  هتـسب و  رمک  هب  نیرز  دنب  ناریا ،  زور  نآ  دم  قبط  دندوب ،  یناریا  الـصا  هک  هرـسخرخ )  و (  ( 
ات هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  دنداد .  ار  دوخ  شرازگ  و  دندیسر ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  روضح  هب  هدیـشارت  ياهـشیر  دنلب و 

زیورپ ورـسخ  ام  بحاص  دنتفگ :  دییآ ) ؟  رد  تروص  نیا  هب  هک  هداد  روتـسد  امـش  هب  یـسک  هچ  دومرف ( :  دـید  ار  اهنآ  لکـش  تءایه و 
بوخ مراذـگب ،  ار  تروص  يوم  منیچب و  ار  لیبس  هدومرف :  نم  راـگدرورپ  اـما  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  هداد .  ناـمرف  نینچ 
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دـنتفریذپن و اهنآ  دـناوخ ،  اهنآ  يارب  ار  نآرق  زا  یتایآ  درک و  مالـسا  هب  توعد  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هگنآ  دینیـشنب .  الاح 
ود نآ  مهدب .  ار  امش  خساپ  ات  دییآ  نم  دزن  حبص  ادرف  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  ات  هدب ،  ار  ام  باوج  هک  دندرک  رارـصا 
هب زیورپ  ورسخ  تعاس ،  نالف  هتـشذگ  بش  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دنتفر ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  حبـص  رفن 

دبای یم  همادا  شتموکح  هک  دیورگ  مالسا  هب  نازاب  رگا  دییوگب ،  نازاب  هب  ار  نایرج  نمی و  دیدرگرب  دش ،  هتشک  هیوریـش  شرـسپ  تسد 
همان زین  ناریا  فرط  زا  دنداد ،  ناذاب  هب  ار  دوخ  شرازگ  دنتشگرب و  نمی  هب  رفن  ود  نیا  دیسر .  دهاوخ  زیورپ  ورسخ  تشونرس  هب  هنرگ  و 

رد هک  يدرم  نآ  هب  ریگب و  تعیب  نم  يارب  نمی  مدرم  زا  متشک ،  ار  مردپ  نم  دوب ،  هتشون  هیوریش  همان  نآ  رد  دیـسر ،  نازاب  تسد  هب  يا 
رد هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ندادربخ  هیوریـش و  همان  قیبطت  اب  ناذاب  شاب .  هتـشادن  يراک  دـنک ،  یم  دوخ  يربمایپ  هب  توعد  زاـجح ، 

دروآ نامیا  وا  هب  ابلق  دسر ،  یم  یحو  وا  هب  تسا ،  ادخ  ربمایپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  یتسار  هب  هک  دیمهف  زیورپ ،  ورـسخ  لتق  دروم 
دوخ رورغ  ربـکت و  هجیتـن  هب  زیورپ  ورـسخ  بیترت ،  نیا  هب   ( 48 دندیورگ ( .  مالـسا  هب  دـندوب  نمی  رد  هک  ناریا  مدرم  زا  يدایز  هدـع  و 

 . داد ماجنا  ار  دوخ  تیرومءام  هوکش ،  تزع و  لامک  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ریفس  هّللادبع  و  دیسر ، 

مور روطارپما  هب  ناملسم  ریسا  نکشنادند  ياه  خساپ 

 . دندش ریسا  نایمور  تسد  هب  ناملسم ،  رفن  داتشه  اب  هفاذح  نب  هّللادبع  مور ،  دنمتردق  روانهپ و  روشک  اب  ناناملسم  ياهگنج  زا  یکی  رد 
تیحیسم ام  نییآ  ایب و  تفگ ( :  نینچ  هّللادبع  هب  مور  روطارپما  تاقالم ،  نیا  رد  دندرب ،  مور  روطارپما  لقره )  روضح (  هب  ار  هورگ  نیا 

ارم نییآ  رگا  روطارپما :  مشک .  یمن  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  نییآ  زا  نم  زگره  هن ،  هّللادـبع :  منک ) .  دازآ  ار  وت  ات  ریذـپب  ار 
تموکح و رد  ار  وت  تروص  نیا  رد  یتسه ،  هتـسیاش  صخـش  مرگن  یم  هک  هنوگ  نآ  و  داد .  مهاوخ  وت  هب  ار  يدـنمجرا  ماقم  يریذـپب ، 

ورملق رد  هک  ار  هچنآ  همه  رگا  مدرگ ،  جراـخ  مالـسا  زا  نم  هک  تسا  نـکمم  ریغ  هـن ،  هّللادـبع :  مزاـس .  یم  دوـخ  کیرـش  يرادـمامز 
روتسد دش ،  دراو  دیدهت  هار  زا  مور  روطارپما  مور .  یمن  نوریب  مالسا  زا  ندز ،  مهب  مشچ  کی  هزادنا  هب  یهدب  نم  هب  تسا  وت  تموکح 

وا و  هدشن ،  ضوع  هّللادبع  هرهچ  الصا  هک  دندید  نارـضاح  اما  دینک  شنارابریت  تفگ  رهاظ  هب  و  دندرک ،  نازیوآ  راد  هب  ار  هّللادبع  داد ، 
نآ رد  نوتیز  نغور  دندروآ و  یگرزب  گید  داد  روتـسد  دندروآ  نییاپ  هب  راد  زا  ار  وا  روطارپما ،  نامرف  هب  دـنک .  یم  تمواقم  نانچمه 

 ، دـندنکفا هتخادـگ  نغور  نآ  رد  ار  ناملـسم  ناریـسا  زا  یکی  دـمآ ،  شوـج  هک  نـیمه  دنتـشاذگ ،  شتآ  يور  ار  گـید  نآ  هـتخیر و 
نییآ رگا  تفگ :  هّللادبع  هب  روطارپما  تفرگ .  رارق  گید  يور  شندب  ياهناوختسا  و  دیدرگ ،  ادج  ناوختـسا  زا  وا  ياهتـشوگ  گنردیب 

نامرف هب  درک .  در  ار  رـصیق  داهنـشیپ  زاب  هّللادـبع  منزاوس .  یم  گـید  نوتیز  نغور  ناـیم  رد  نینچ  نیا  زین  ار  وت  يریذـپن ،  ار  تیحیـسم 
رـصیق درک ،  هیرگ  دیـسر  گید  کیدزن  هّللادـبع  هک  یتقو  دـننکفیب ،  گید  نایم  ار  وا  ات  دـندروآ  گید  کـیدزن  ار  هّللادـبع  روطارپما ، 

ور نیا  زا  ما  هیرگ  هکلب  تسین ،  گرم  سرت  زا  ما  هیرگ  تفگ :  هّللادبع  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  تفگ  وا  هب  دندنادرگرب ،  ار  وا  داد  روتسد 
زا مور ،  يامرفنامرف  مدرک .  یم  ادـف  مالـسا  تشادـگرزب  هار  رد  ار  همه  و  متـشاد ،  یم  ناـج  مندـب ،  ياـهوم  دادـعت  هب  شاـک  هک  تسا 

نییآ رگا  تفگ ( :  وا  هب  هک  درک  هولج  گرزب  شرظن  هب  هّللادبع  نانچنآ  و  دش ،  توهبم  ناریح و  هّللادبع  يروالد  تماهـش و  صولخ و 
اهر ار  زیزع  مالـسا  زگره ،  هن  هّللادبع :  میامن )  یم  راذـگاو  وت  هب  ار  مروشک  فصن  هدرک و  وت  رـسمه  ار  مرتخد  يریذـپب ،  ار  تیحیـسم 

رس منک ،  یمن  مه  ار  راک  نیا  هن  هّللادبع :  منک .  دازآ  ار  وت  ات  سوبب  ار  مرس  ایب و  دیشک ،  اجنیا  هب  بلطم  هک  لاح  روطارپما :  منک .  یمن 
 : هّللادبع درک .  مهاوخ  دازآ  ار  ناملسم  ناریـسا  همه  وت و  یـسوبب ،  ارم  رـس  رگا  روطارپما :  مسوب .  یمن  ار  توغاط  شکرـس و  درف  کی 
 . سوبب یهاوخ  یم  تدوخ  هک  روط  ره  روطارپـما :  مسوبب .  طرـش  کـی  هب  ار  ترـس  مرـضاح  تسا ،  شیپ  رد  نارگید  يدازآ  هک  لاـح 

وا و مور ،  يروطارپما  هجیتن  رد  و  دیسوب ،  شنیتسآ  ندیسوب  تین  هب  ار  وا  رس  تشاذگ و  مور  روطارپما  یناشیپ  هب  ار  دوخ  نیتسآ  هّللادبع 
تماهش ناناملسم  دومن ،  نایب  ار  مور  رـصیق  اب  دوخ  هصق  تشگزاب و  هنیدم  هب  ناهارمه  اب  هّللادبع  هک  یتقو  تخاس .  دازآ  ار  شناهارمه 
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مور روطارپما  دندیـسوب .  ار  وا  رـس  هدرک و  لـیلجت  مارتـحا و  هّللادـبع  زا  نیملـسم  همه  دجـسم  رد  و  دندوتـس ،  ار  وا  یگنادرم  تریغ و   ؛
درک و يدای  هّللادبع  زا  تشون ،  نیملـسم  مکاح  يارب  هک  يا  همان  نمـض  رد  هک  دوب  هدـش  هّللادـبع  يدرمناوج  تماهـش و  هتفیرف  نانچنآ 
زا یکی  دنمهوکـش  هنادرم و  یگدـنز  دوب  نیا  يرآ  میدوتـس ) .  یم  شتـسرپ ،  دحرـسات  ار  وا  دوب ،  ام  نییآ  وریپ  درم  نیا  رگا  تفگ ( : 

لالقتسا و تسیز و  يدنلبرس  يزارفارـس و  اب  دح ،  نیا  ات  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  بتکم  ناگتخیهرف  ناگدرورپ و  تسد 
 ( 49 درک ( .  ظفح  رگید ،  روشک  رد  ار  ناناملسم  دوخ و  يوربآ  تزع و 

هناگیب روشک  رد  رایط  رفعج  هوکشرپ  هرهچ 

هدنهانپ هشبح  روشک  هب  رایط  رفعج  هارمه  دنتفرگ  میمصت  یهورگ  دنتفرگ ،  رارق  تخس  رایـسب  راشف  رد  ناناملـسم  دوب .  تثعب  مجنپ  لاس 
رافک دـنتخادرپ .  مالـسا  غیلبت  یبهذـم و  ياه  همانرب  ماجنا  هب  اجنآ  رد  درک و  ترجاـهم  هشبح  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  اـب  رفعج  دـنوش . 

يایاده هارمه  هی  ار  دوخ  هدیزرو  کباچ و  دارفا  زا  رفن  ود  دنتفرگ  میمصت  دنتسشن و  مه  درگ  هب  و  دنداتفا ،  اپ  تسد و  هب  هکم  رد  شیرق 
رفن ود  نیا  دیامن .  جارخا  هشبح  روشک  زا  ار  شناهارمه  رفعج و  هک  دـنهاوخب  وا  زا  و  دنتـسرفب ،  هشبح  روطارپما  یـشاجن  دزن  تمیقنارگ 

غارـس تسخن  دـندناسر .  هشبح  هب  ار  دوخ  هدـش و  یتـشک  راوـس  سیفن  يایادـه  هارمه  هدـش و  باـختنا  هراـمع ،  صاـع و  ورمع  ماـن  هب 
روضح رد  فده ،  هب  ندیـسر  رد  هک  دنتـساوخ  اهنآ  زا  دنتفگ و  ار  دوخ  هصق  دنداد و  يا  هیدـه  کی  ره  هب  و  هتفر ،  هشبح  هاش  نایفارطا 

دراو هتـشادرب  ار  دوخ  سیفن  يایادـه  هرامع ،  صاع و  ورمع  دـش ،  کیدزن  هشبح  هاشداپ  اب  تاقالم  تاعاس  دـینک .  کمک  ار  اـم  هاـش ، 
بدا لامک  اب  رابرد  نامالغ  نوچمه  هداتفا و  هدجس  هب  یمدق ،  دنچ  هلصاف  رد  دندیسر ،  یشاجن  روضح  هب  هکنیا  ضحم  هب  دندش ،  رصق 

و دنتفگ ،  ار  دوخ  هتساوخ  ترضحیلعا ،  هزاجا  اب  دندرک و  میدقت  ار  دوخ  يایاده  سپس  و  دنداتسیا ،  هاش  میرح  ربارب  رد  هنیـس  هب  تسد 
دروخن و ار  اهنآ  رهاظ  بیرف  دوب ،  هدیمهف  هبرجت و  اب  درم  هک  یـشاجن  دـندرک .  یم  دـییءات  ار  اهنآ  هتفاتـش و  اهنآ  کمک  هب  زین  نایفارطا 

شفرح دشاب و  مه  ناملسم  هدنیامن  دیاب  منک ،  يرواد  امـش ،  تیاکـش  فرط  ندوب  نودب  و  مورب ،  یـضاق  هب  اهنت  مناوت  یمن  نم  تفگ : 
 . دوش یگدیسر  رفن  ود  نآ  تیاکش  هب  ات  دنبای  روضح  ینیعم  تعاس  هک  داتسرف ،  مایپ  ناناملـسم  يارب  یـشاجن  منک .  تواضق  ات  دنزب  ار 

ياج هب  نم  دینک ،  دوخ  هدنیامن  ارم  دـیوگن ،  نخـس  سکچیه  میتفر  هاش  روضح  هب  یتقو  تفگ ( :  شهارمه  ناناملـسم  هب  رایط ،  رفعج 
نایفارطا يزاب  یتراپ  اب  شیرق ،  رافک  ناگدنیامن  دیسر  ارف  تاقالم  تعاس  دنتفریذپ .  ار  داهنـشیپ  نیا  ناناملـسم  میوگ )  یم  نخـس  امش 

يداع روط  هب  رایط  رفعج  اب  ناناملسم  دندید  ناهگان  دش  هداد  دورو  هزاجا  دوب ،  هتسشن  دنسم  رد  زین  هاش  دنتشاد ،  رارق  دنـسم  رانک  هاش ، 
صاخ هوکش  راقو و  لامک  اب  هکلب  دشن ،  هدید  ناناملـسم  زا  ندش  مخ  هدجـس و  نایفارطا ،  هاش و  راظتنا  فالخرب  دندش .  دراو  لومعم  و 

و دـنداد ،  رارق  هناهب  ار  ناناملـسم  ییاـنتعا  یب  نیمه  دنتـشگ ،  یم  هناـهب  یپ  هک  شیرق  ناگدـنیامن  دـندرک .  بلج  دوخ  هب  ار  نارـضاح 
هدرک و تراسج  تنطلس  ماقم  هب  اهنیا  هک  يدید  تسا ،  ام  اب  قح  هک  دش  تباث  لاح  اترضحیلعا !  دنتـشاد ( :  راهظا  نینچ  هاش  هب  باطخ 

يارب دوخ  یبهذـم  فئاظو  قبط  ام  تفگ ( :  دوشگ و  ناهد  دزابب ،  ار  دوخ  هکنآ  یب  رفعج  دـندومن ) .  راـتفر  بدا  فـالخ  رب  نینچ  نیا 
لوصا زا  یبلاطم  سپـس  مینک ) .  یمن  هدجـس  ادـخ  ریغ  يارب  دوخ  یبهذـم  فئاظو  قبط  ام  تفگ ( :  دوشگ و  ناهد  دزابب ،  ار  ادـخ  ریغ 

وا و دنمتزع  تاقالم  هویش  رفعج و  نانخس  نانچ  نآ  درک .  نایب  اویش  رایسب  نایز  اب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  فادها  مالـسا و 
باوج لا و  ؤس  وگتفگ و  هب  رفعج  اب  اصخـش  هاش  هدـش و  عقاو  بوعرم  هاـش ،  صخـش  سلجم و  لـها  همه  هک  دوب  بلاـج  شناـهارمه ، 

مهد یم  روتـسد  و  دیدازآ ،  روشک  نیا  رد  امـش  دیا ،  هدمآ  وا  شیپ  زا  هک  یـسک  امـش و  هب  نیرفآ  تفگ ( :  اهنآ  هب  نایاپ  رد  تخادرپ ، 
هک دز  شتروص  هب  یلیس  نانچ  یشاجن  دوشگ ،  ضارتعا  هب  بل  هک  نیمه  صاع  رمع و  دنراذگب ) .  امـش  رایتخا  رد  ار  تاناکما  همه  هک 

بلق رد  ار  یهاوخ  مالـسا  رذـب  دـندنام و  هشبح  رد  لاس  هدزناپ  ناهارمه  رفعج و  دـیدرگ .  جراـخ  سلجم  زا  تفرگ و  تروص  هب  تسد 
 ( 50 دنتشگزاب ( .  هنیدم  هب  سپس  دندیشاپ و  هشبح  مدرم  بولق  یشاجن 
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شورفنارگ اب  مالسا  دیدش  دروخرب 

ادـخ لوسر  زا  رگم  تسا ،  يدام  تاـناکما  بسک  داـصتقا و  ياـه  هیاـپ  نیرتمهم  زا  یکی  اهدتـس  داد و  تراـجت و  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
هتخودـنا زا  تراـجت ،  وـترپ  رد  تسا و  تراـجت  رد  نآ  تمـسق  هن  مینک ،  مسق  هد  هب  ار  تکرب  رگا  هک  میا  هدینـشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

تراجت ضرعم  رد  ار  دوخ  سانجا  دیاب  ور  نیا  زا  و . . . .   ( 51 میزود (  یمن  نآ  نیا و  هب  عمط  مشچ  دـش و  میهاوخ  زاین  یب  مدرم  ياه 
رود نطو  زا  درک و  اهرفس  يداصتقا ،  شیاسآ  لیـصحت  يارب  دیاب ،  درک  جنگ  راکتحا و  دیابن  ار  اهالاک  اهلوپ و  داد ،  رارق  دتـس  داد و  و 

تسناوت یمن  وا  تشاد  يرایسب  روخ  نان  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  نیتسار  ياوشیپ  تشاذگرـس .  تشپ  ار  يزارد  ياههار  دش و 
رصم يوس (  هب  تکرح  مزاع  هدرک  هدامآ  ار  دوخ  سانجا  ناناگرزاب  هلفاق  دراگنا :  هدیدان  ار  نانآ  ياهیدنمزاین  دشاب و  هجوت  یب  نانآ  هب 
نانآ دـننامه  دـنک و  تکرح  نایناوراک  هارمه  هب  زین  مالـسلا )  هیلع  قداص  ماـما  ناـمالغ  زا  یکی  فداـصم ( )  تسبوخ (  هچ  دـندوب ،  ( 

و شاب !  هتـشاد  ار  یگدامآ  لامک  ریگب و  ار  رانید  رازه  نیا  فداصم !  يا  قداص :  ماما  میوش .  دـنم  هرهب  نآ  دوس  زا  ات  هدومن ،  تراـجت 
لامک اب  ییامرفب  روتسد  هچنآ  متسه ،  وت  مالغ  نم  فداصم :  نک !  تراجت  لوپ  نیا  اب  ورب و  رـصم  يوس  هب  ناناگرزاب  ناوراک  هارمه  هب 

هنیدم و نیب  هار  دش .  راپـسهر  رـصم  يوس  هب  راجت ،  هلفاق  هارمه  هب  هدـیرخ و  یـسانجا  رانید ،  رازه  نآ  اب  فداصم  مهد .  یم  ماجنا  لیم 
دوس تراجت ،  نیا  رد  دیاش  تسا ،  تراجت  رطاخ  هب  هار ،  جنر  یتخس و  دومن ،  تراجت  دیاب  درک ،  دوش  یم  هچ  تسا ،  ینالوط  رـصم ، 

هظحل ره  تسادـیپ ،  رود  زا  نآ  ناـتخرد  رــصم و  ياـهراوید  دـنامن .  هجیتـن  یب  هدـننک ،  هتــسخ  هار  هـمه  نآ  ندوـمیپ  میربـب و  یناوارف 
 ، هدروآ رازاب  هب  ار  دوخ  یتراجت  يالاک  سپس  دننک ،  یگتسخ  عفر  و  دنسرب ،  رـصم  هب  دنرظتنم  دنا ،  هدش  هتفوک  هتـسخ و  هک  نایناوراک 
يا دروخ - .  نانآ  شوگ  هب  یـشوخ  ربخ  یهورگ ،  هلیـسو  هب  هک  دندوب  هدشن  دراو  رهـش  هزاورد  زا  زونه  دنهد .  رارق  شورف  ضرعم  رد 
رهش نیا  رد  ار  دوخ  سانجا  دیدوب ،  ناگرزاب  زین  امش  ایوگ  و  دیراد ،  عالطا  رهش  تراجت  رازاب و  عاضوا  زا  دیدوب و  رصم  رد  هک  یمدرم 

بوغرم و رهـش  نیا  رد  امـش  ياهالاک  هدژم . . . .  هدژم . . . .  تسه - ! ؟  عضو  هچ  رد  رازاب  دیور ،  یم  نوریب  نونکا  مه  دـیا و  هتخورف 
یشوخ و ربخ  هچ  هو !  هو . . .  دوش - .  یم  امش  بیصن  یبوخ  دوس  دیشاب ،  عمج  رطاخ  دراد ،  رایـسب  ناهاوخ  نایرتشم و  تسا ،  بایمک 

دوس رانید  کی  زا  رتمک  هب  يرانید  ره  رارق  زا  ار  دوخ  سانجا  میریگب و  میمـصت  مه  اـب  تسا ،  هتـسیاش  رایـسب  نیارباـنب  یبوخ !  هدژم  هچ 
هدافتـسا رانیدـکی  يرانید ،  ره  هب  ار  دوخ  سنج  هک  دـننک  دای  دـنگوس  ام  دارفا  همه  دـیاب  تسین ،  یفاـک  میمـصت  اـهنت  هن !  هن ،  میهدـن . 

یبیجع یگتفشآ  هدش ،  ضوع  رازاب  تسا ! ؟  ربخ  هچ  زورما  رگم  هتفشآ !  رازاب  دندرک . )  دای  دنگوس  مه  اب  همه  رتمک ( !  هن  دنشورفب ، 
نآ هب  مزال  زاین  ام  درک ،  دوش  یم  هچ  یلو  میدیدن .  یهایس )  رازاب  نینچ (  دوخ  رمع  رد  هک  ام  تسا  هدش  نارگ  اهسنج  نالف  هداد ،  خر 

سانجا نیا  یتسار  دـنا ،  هتفرگ  ار  اهالاک  رود  رایـسب ،  ياه  يرتشم  درک ،  باتـش  دـیاب  دـیرخ .  تسه  تمیق  ره  هب  دـیاب  میراد ،  سانجا 
رانید رازه  دوخ ،  رانید  رازه  اب  فداصم )  بیترت (  نیا  هب  تسه .  مه  بایمک  و  دندنمزاین ،  اهسنج  نیا  هب  مدرم  هلب ،  دش ؟  نارگ  ردقچ 

هدـش و قفوم  دوخ  تراجت  رد  هک  دیـشیدنا ،  یم  دوخ  اب  وا  تشگزاب .  هنیدـم  هب  يدنـسدرخ  لامک  اب  ناوراک  هارمه  هب  و  درب ،  هدافتـسا 
يا هسیک  رد  ار  رانید  رازه  زا  مادک  ره  دیوگ :  یم  نیرفآ  وا  هب  درک و  دهاوخ  نیسحت  ار  وا  اعطق  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  وا  يالوم 

 ! مدرگ تنابرق  داهن - .  ترضح  روضح  رد  ار  هسیک  ود  نآ  و  دیناسر ،  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ار  دوخ  یصاخ  هوکـش  اب  داد و  رارق 
زا ارجام  منیبب ،  وگب  یتسار  تسا ،  رایـسب  دوس ،  نیا  هو !  قداص :  ماما  نآ !  یتراجت  دوس  يرگید  نیا  تسا و  هیامرـس  لصا  هتـسیک  نیا 
مه رـصم ،  رد  اـم  سنج  فداـصم :  دـیا ! ؟  هدروآ  تسد  هب  ار  ینـالک  عفن  نینچ  هنوـگچ  دـیدرک و  هچ  ـالاک  نآ  اـب  و  هدوـب ؟  رارق  هچ 

 : قداص ماما  میریگب .  تعفنم  رانید  کی  يرانید ،  ره  زا  هک  میدرک  دای  دـنگوس  مه ،  اب  ام  دوب ،  بایمک  مه  تشاد و  يرایـسب  ناـهاوخ 
مراد یم  رب  ار  مدوخ  هیامرس  طقف  نم  هن ،  هن ،  دیریگب !  ناناملسم  زا  دوس  ردقنآ  هک  دیدش  دنگوس  مه  رگیدمه ،  اب  امـش  هآ . . .  هآ . . . 

اب ندیگنج  فداصم !  نیا  لالحلا ؛  بلط  نم  نوها  فویـسلا  ۀـلداجم  فداصم !  ای  مرادـن ( .  نآ  هب  یجایتحا  نم  رادرب .  ار  دوس  هسیک  ، 
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زا رفنت  نالعا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ام  مشـش  ياوشیپ  بیترت ،  نیا  هب   ( 52 تسا ( )  لاح  لام  ندروآ  تسد  هب  زا  رتناـسآ  اهریـشمش ، 
نازورف یعامتجا  تاروتسد  زا  یکی  هلیسو  نیا  هب  و  درک ،  دندروآ ،  یم  دوجو  هب  هایس )  رازاب  رایسب ( ،  هدافتسا  رطاخ  هب  هک  یناناملـسم 

 . دننک لیصحت  ار  هزیکاپ  بیط و  لام  دیاب  هک  تخومآ  نایناهج  هب  ار  مالسا 

نابرهم ربمایپ 

دنچ يافـص  یب  رهاظم  هب  هکنانآ  دنـشاب .  یم  یناف  يایند  نیا  هتخابلد  هک  نانآ  دنتـسه ،  رادـیاپان  ناـهج  نیا  قرب  قرز و  هتفیرف  هکناـنآ 
اهنت هک  دنتـسه  اهنآ  دـنرگن ،  یمن  مارتحا  هدـید  هب  یناسنا  لیاضف  تیناسنا و  هب  تسه ،  ناناگدـید  نایم  رد  ناشلقع  دـنا و  هتـسبلد  هزور 

هب ناهانپ  یب  ناگدنامرد و  هب  اهنت  هب  اهنآ  دـشاب .  یم  شیوخ  ياهیمـشچ  رون  دوخ و  شیع  فیک و  ناشیوزرآ ،  هشیدـنا و  رکف و  روحم 
 ، هتفرگ ار  اهنآ  تعیبط  مشخ  دـننام ،  طلغ  راتفگ  اب  یهاگ  و  هتـسناد ،  راگزور  ياهتخبدـب  ار  نانآ  هکلب  دـنرگن ،  یمن  هفطاع  رهم و  رظن 

نادرم ادخ ،  نادرم  اما  دننک .  یم  یجک  ناهد  دوش و . . . .  هدنکفارب  راگزور  هحفص  زا  اهنآ  دوجو  دیاب  دنتـسه ،  عامتجا  ياهلگنا  اهنآ 
همانرب وزج  ناهانپ  یب  هب  یگدیـسر  شزاون و  دنتـسه و  ناـناوتان  ناتـسدریز و  هدـنهد  هاـنپ  یماـح و  هراومه  كاـپ ،  نادرم  تلیـضف ،  اـب 
نامسآ نیمز و  قلاخ  ریفس  نیرتگرزب  هداتسرف و  نیرخآ  هک  وا  دوب  ناربمایپ  ادخ و  نادرم  هلـسلس  رـس  هک  وا  تساهنآ .  یگدنز  يرورض 

دوب و هدرک  ناتـسرپرس  یب  ناگدـنامرد و  شیاسآ  هافر و  فقو  ار  دوخ  شیاـسآ  وا  دوب  راکـشآ  تبحم  رهم و  وا  دوجو  رـسارس  زا  دوب ، 
یلع لامک  اب  نامیا و  اب  ردپ  وا  راوگرزب  يومع  درک .  یم  توعد  ناناوتان  زا  تیامح  يرادـفرط و  دـیکا و  ياهروتـسد  اب  ار  دوخ  ناوریپ 

ۀمـصع یماتیلا  لامث  ههجوب  مامغلا  یقـستسی  ضیبا  و  تفگ :  وکین  رایـسب  وا ،  كانبات  نازورف و  هرهچ  هراـبرد  بلاـطوبا )  مالـسلا (  هیلع 
 ( یفوطع نابرهم و  هچ  و  دـنبلط ( .  یم  تمحر  ناراب  دـنوادخ  زا  نآ  تکرب  هب  هک  ياهدنـشخرد !  ینارون و  يامیـس  هچ  هو !  لمارالل ؛ 

باحصا نامیتی  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ینابرهم   ( 53 تسا ( .  تسرپرس  یب  نانز  ناگراچیب و  هدنرادهگن  نامیتی و  سر  دایرف  هک 
اهرظن نایم  نیا  رد  دندرک .  یم  هدافتسا  وا  دنمشزرا  تانایب  زا  دندوب و  هدرک  عامتجا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  رـضحم  رد  ناناملـسم  و 

یگدنامرد رثءات و  شا  هفایق  زا  تسیرگن و  یم  نابرهم  ردـپ  نوچ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  وا  دـش ،  هتخود  لاسدرخ  يرـسپ  هب 
یب ردـپ و  یب  زین  يرهاوـخ  متـسه ،  ردـپ  یب  يرـسپ  نم  ربماـیپ !  يا  تفگ ( :  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هب  دوـب  راکـشآ 
 . ( نک مهارف  ییاذـغ  ام  يارب  اـمرف و  فطل  اـم  هب  هدرک  تیاـنع  امـش  هب  دـنوادخ  هک  هچنآ  زا  تسا ،  هدـش  هویب  مرداـم  مراد ،  تسرپرس 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  يا  هناخ  هب  لالب  روایب !  يدرک  ادیپ  اذغ  زا  هچ  ره  نک ،  شدرگ  ام  ياه  هناخ  هب  ورب  لالب !  يا  ربمایپ : 

دروآ هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  و  تفای ،  امرخ  ددع   21 شدرگ ،  زا  سپ  تفر و  دش ،  یم  هصالخ  هداس  هرجح  دـنچ  رد  هک 
لام رگید  ددع  تفه  ترهاوخ و  لام  رگید  ددع  تفه  وت  لام  اه  نیا  زا  ددع  تفه  ریذپب ،  نم  زا  ار  اهامرخ  نیا  مدـنزرف !  نیا  ربمایپ :  . 
 : ) تفگ دیشک و  میت  نآ  رـس  هب  شزاون  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  یکی  لبج  نبذاعم  ماگنه  نیا  رد  تسا .  تردام 
ردق نیمه  مدید  میتی  هب  تبـسن  ار  وت  رهم  شزاون و  ذاعم !  يا  ربمایپ :  دنادرگ ) .  تردپ  نیـشناج  هدروآ و  نوریب  یمیتی  زا  ار  وت  دنوادخ 

شاداـپ درذـگ  یم  وا  تسد  ریز  هک  ییوم  ره  هب  دـنوادخ  دـشکب ،  وا  رـس  رب  شزاون  تسد  دـنک و  یتسرپرـس  ار  یمیتـی  یـسکره  نادـب 
رد ناناملسم  تسا ،  دیع  زامن  تقو  کیدزن   ( 54 درب ( .  یم  الاب  ار  وا  ماقم  دیامن و  یم  وحم  ار  وا  یهانگ  دـهد و  یم  وا  هب  يا  هتـسیاش 
زا دش  زامن  مزاع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دندرک .  یم  يرامـش  هقیقد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  راظتنا  دـندوب و  هدـش  عمج  دجـسم 

هچب همه  دنک ؟  یم  هیرگ  ارچ  هچب  نیا  هآ !  دیرگ .  یم  یکدوک  دید  هار  ریـسم  رد  تشگ .  راپـسهر  دجـسم  يوس  هب  دمآ و  نوریب  هناخ 
 : ربمایپ دنک ؟  یم  هیرگ  هدیشوپ  هراپ  هراپ  هنهک و  سابل  هک  هچب  نیا  ارچ  سپ  دنتسه ،  باداش  لاحشوخ و  دننک  یم  يزاب  رگیدمه  اب  اه 

يدرم درک  هدهاشم  لاسدرخ  هچب  ینک . . . . ؟  یمن  يزاب  اهنآ  اب  ارچ  يا ؟  هتفرگ  هلصاف  اه  هچب  زا  ارچ  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  ناج !  هچب 
زا یکی  رد  مردـپ  تفگ ( :  نینچ  باوج  رد  تسا ،  نابرهم  ربماـیپ  وا  هک  تخانـشن  دـهد ،  یم  شزاون  ار  وا  هناردـپ  زیمآرهم  نانخـس  اـب 
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مراد سابل  هن  دندرک ،  نوریب  هناخ  زا  ارم  دندروخ و  ار  همه  متشاد  هک  هچنآ  درک ،  جاودزا  يدرم  اب  مردام  دش ،  هتشک  مالـسا  ياهلگنج 
لامک اب  دـنراد و  يا  هناشاک  هناخ و  همه  منیب .  یم  ار  دوخ  لاس  نس و  مه  اه  هچب  مربب ،  هاـنپ  نآ  هب  هک  مرادـن  مه  يا  هناـخ  اذـغ ،  هن  و 

یم هیرگ  رایتخا  یب  ور  نیا  زا  مداتفا ،  دوخ  یتسرپرـس  یب  يردـپ و  یب  دای  هب  هتفرگ و  ارم  ضغب  دـننک .  یم  يزاب  رگیدـمه  اب  یناـمداش 
مالـسلا هیلع  همطاف  مشاب .  وت  ردـپ  نم  يرادـن  تسود  ایآ  میورب  ام  هناخ  هب  مه  اـب  اـیب  شاـبن !  تحاراـن  ناـج !  هچب  نیا  ربماـیپ :  منک ) . 
مالـسلا هیلع  همطاف  نوچ  يرهاوخ  وت ،  نوچ  يردـپ  هکنیا  زا  رتـالاب  يراـختفا  هچ  متـسه ،  یـضار  اـعطق  كدوک :  دنـشاب ! ؟  وت  ناردارب 

هناخ اجنیا  ربمایپ :  راختفا .  یهز  تداعس  یهز  مشاب !  هتشاد  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  دننام  یناردارب  مالسلا و  هیلع  یلع  نوچ  ییومع 
هناخ هناخ ،  نیا  شابن  تحاران  چیه  روخب ،  اهاذـغ  نیا  زا  شوپب !  ار  ون  هزیکاپ و  ياهـسابل  نیا  روایب و  نوریب  ار  دوخ  ياهـسابل  تسا ،  ام 
دیود اه  هچب  يوس  هب  دمآ ،  نوریب  هناخ  زا  نارماک  ناداش و  درک ،  شومارف  ار  دوخ  یمیتی  دش و  لاحشوخ  تیاهن  یب  كدوک  تسا .  وت 
مدوب هنسرگ  نم  یتسه - ؟  نادنخ  رورـسم و  هکنیا  دش  روطچ  يدرک ؟  یم  هیرگ  نونکا  مه  وت  ناکدوک :  دش .  يزاب  لوغـشم  اهنآ  اب  و 

ارهز همطاف  نوچ  يرهاوخ  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  يردپ  مدوب  میتی  ردپ و  یب  مدیشوپ ،  ون  سابل  مدوب  هنهرب  مدش ،  ریس 
رد همه  ام  ناردپ  شاک  ناکدوک :  مدرک !  ادیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  دننام  یناردارب  مالسلا و  هیلع  یلع  دننام  ییومع  مالـسلا  هیلع 
رهم فطل و  هیاس  رد  میتی  كدوک  نآ  دش .  یم  ام  بیـصن  هدش ،  وت  بیـصن  هک  یتداعـس  راختفا و  نینچ  دـندش و  یم  هتـشک  گنج  نیا 

هب نامـسآ  ایوگ  دیـسر ،  وا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  تافو  تلحر و  ربخ  هکنیا  ات  درک  یناگدنز  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ 
زا یـضعب  مدـش .  هراچب  بیرغ و  هکنیا  مدـش . . . .  میتی  نم  کـنیا  مرـس  رب  كاـخ  هآ  هآ  دـش ،  دـنلب  شا  هلاـن  دـیدرگ ،  بارخ  وا  يور 

 ( 55 دنتفرگ ( .  هدهع  رب  ار  وا  یتسرپرس  باحصا 

دنمشوه دایص 

هلیـسو نیا  هب  دندومن و  یم  دوخ  هلیبق  گرزب  میدـقت  سیفن  يایادـه  مدرم ،  فلتخم  تاقبط  تسا :  هدوب  ینامز  هرود و  ره  رد  مسر  نیا 
شیوخ يدام  فده  هب  هکنیا  يارب  دندرک و  یم  هدافتـسا  ءوس  هیدـه ،  نیا  زا  یهاگ  و  دـندروآ .  یم  تسد  هب  وا  دزن  یتیبوبحم  برقت و 

ام دندرک .  یم  هدافتسا  دوخ  عفن  هب  وا  تردق  ذوفن و  زا  دندروآ و  یم  تسد  هب  ار  هطوبرم  سییر  لد  دوش  نارگید  هب  ملظ  هچرگ  دنـسرب 
نآ هب  دـنروآ و  یم  رد  هدـنبیرف  رهاظ  هب  هیدـه و  ياهتروص  هب  هک  هوشر )  رطاخ (  هب  یندوشخبان  ياـهتیانج  زا  ردـقچ  هک  میرادـن  راـک 

 ! هدروخ ام  روت  هب  زورما  یگرزب  یهام  هچ  هو !  دنریذپ .  یمن  ار  هیده  هنوگره  ادخ  نادرم  ور  نیا  زا  دهد  یم  خر  دنهد ،  یم  قح  هرهچ 
 ( هیده ناونع (  هب  ار  یهام  نیا  تسا  بوخ  میدوب  هدرکن  دیـص  ار  یگرزب  یهام  نینچ  میدوب  دایـص  هشیمه  هکنیا  اب  دوخ  رمع  رد  هک  ام 

ررقم تعاس  منکب !  ار  راک  نیا  دیاب  امتح  هن ،  دش .  ام  بیصن  ینالک  تورث  هلیسو  نیا  هب  هکلب  هدرب  ردنکـسا  دوخ  هاشداپ  رورـس و  شیپ 
تسین يا  هراچ  تسا ،  نیگنس  رایسب  مه  یهام  نیا  تسا  کیدزن  دنراد ،  یمومع  تاقالم  و  دنتسشن ،  مه  شیپ  شرسمه  ردنکـسا و  هک 
ءادها مارتحا  میدقت  اب  هیده  نیرتهب  ناونع  هب  دروآ و  ردنکـسا  شیپ  ار  یهام  دایـص ،  بیترت ،  نیا  هب  مربب !  دیاب  دراد  تمحز  دـنچ  ره  ، 

رازه راهچ  دودح  رد  یتفگنه  لوپ  داد  روتسد  سپس  دومن ،  رکشت  دایص  زا  رایسب  درک و  نیـسحت  هداعلا  قوف  ار  دایـص  ردنکـسا ،  دومن . 
 ! ردنکسا رسمه  راتفگ  دش .  رود  وا  دزن  زا  هدومن و  هاشداپ  زا  ار  رکشت  لامک  دش و  لاحشوخ  یلیخ  دایـص ،  دندیـشخب .  وا  هب  الط  هکس 

تلع هب  دوبن ،  يا  هتسیاش  راک  یهام  کی  هیده  رطاخ  هب  الط ،  هکـس  رازه  راهچ  شـشخب  لذب و  ما  یمارگ  رـسمه  يا  مدرم !  هاشداپ  يا 
یقرف دایص  نم و  نیب  دیوگ  یم  درامش و  یم  كدنا  ار  نآ  یهدب  شیوخ  ناناقهد  زا  یکی  هب  ار  لوپ  هزادنا  نیا  رگا  دعب  هب  نیا  زا  هکنیا 

ار وـت  نخـس  هاـش :  يریگب !  سپ  دایـص  زا  ار  فازگ  لوـپ  نیا  تسا  بوـخ  ور  نیا  زا  درک ،  لذـب  دایـص  هرادـنا  هب  زین  نم  هب  تشاذـگن 
اب نم  نز :  دریگب .  سپ  وا  زا  دیشخب ،  یـسک  هب  ار  يزیچ  یهاشداپ  رگا  هک  تسین  هتـسیاش  اما  ینز  یم  ییاجب  فرح  منک ،  یم  قیدصت 

هاشداپ نءاش  فـالخ  رب  هدوبن و  بساـنمان  لوپ ،  نتفرگ  سپ  نآ ،  نتخادـنا  راـک  هب  اـب  هک  مهد  یم  ناـشن  وت  هب  یهار  تسایـس  ریبدـت و 
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تـسا رن  تفگ  رگا  هدام ؟  ای  تسا  رن  یهام  نیا  مییوگ :  یم  وا  هب  میبلط و  یم  روضح  هب  ار  دایـص  تسیچ - ؟  ریبدت  هار و  نآ  دشابن - . 
ام تسد  هب  يا  هناهب  بیترت ،  نیا  اب  میتساوخ .  یم  رن  یهام  ام  مییوگ  یم  تسا  هدام  تفگ  رگا  میتساوخ و  یم  هدام  یهام  ام  مییوگ  یم 
ار دایص  داد ،  روتسد  ردنکسا  مینک .  یم  ار  راک  نیمه  بوخ ،  رایـسب  يداد ،  ناشن  یهار  بوخ  هاش :  میریگ .  یم  وا  زا  ار  اهلوپ  هدمآ و 

باوج رد  هکنآ  یب  دوب ،  رایشوه  دنمشیدنا و  كریز و  يدرم  هک  دایـص  هدام ! ؟  ای  تسا  رن  یهام  نیا  تفگ :  وا  هب  دندروآ ،  روضح  هب 
داد روتـسد  دیدنخ  هاق  هاق  دش و  داش  رایـسب  دایـص  باوج  زا  ردنکـسا  تسا .  یثنخ )  هکلب (  هدام  هن  تسا  رن  هن  نابرق  تفگ :  دنام ،  ورف 

یگرزب هسیک  نایم  رد  ار  اهالط  تاعطق  مامت  تفر و  ردنکسا  دزن  زا  يداش  رورـس و  اب  دایـص  دندیـشخب .  وا  هب  زین  الط  هکـس  رازه  راهچ 
 ، هدـش مخ  داتفا ،  نیمز  هب  اهالط  نآ  زا  هکـس  کی  ماگنه  نیا  رد  ددرگ ،  راپـسهر  شا  هناخ  يوس  هب  اـت  تفرگ  تشپ  هب  ار  نآ  تخیر ، 

راکعمط ردقچ  دایص  نیا  هک  يدیمهف  ایآ  مدنمجرا  رهوش  يا  میمارگ  رـسمه  يا  نز :  دش .  هناخ  مزاع  سپـس  تشادرب و  نیمز  زا  ار  نآ 
امش ناراکتمدخ  زا  یضعب  ادابم  ات  درکن  تشذگ  داتفا ،  نیمز  هب  هک  الط  هعطق  کی  زا  دش ،  لوپ  همه  نآ  ياراد  هکنیا  اب  تسا ؟  لیخب  و 

تیصخش ردق  نآ  وت  تلیضف  یب  يا  تفگ :  وا  هب  دیبلط و  روضح  هب  ار  دایص  دروآ ،  مشخ  هب  ار  ردنکسا  راتفگ  نیا  درادرب .  ار  نآ  ) ! ( 
 . دـنادرگ رادـیاپ  ار  هاشنهاش  تنطلـس  ادـخ  دایـص :  يراکعمط !  همه  نیا  لخب ،  همه  نیا  یـشوپب ،  الط  کی  زا  عمط  مشچ  هک  یتشادـن 

مـسا لوپ  فرط  کی  رد  هکنآ  رطاخ  هب  تسا  مرتحم  نم  دزن  لوپ  نیا  هکلب  درکن  راداو  الط  هکـس و  نتـشادرب  هب  ارم  صرح  يراکعمط و 
زا دشاب  هتشاد  یهجوت  هکنآ  یب  يرذگهر  تسا  نکمم  متفگ  دوخ  اب  تسا ،  هدش  مسر  رورـس ،  نآ  سکع  شرگید  فرط  رد  هاشداپ و 

نیتم و خساپ  نیا  زا  ردنکسا  دوش .  یمارتحا  یب  نیهوت و  ام  گرزب  ردنکسا  هب  هاگنآ  دراذگب  اپ  ریز  ار  الط  هکـس  نآ  دنک و  رذگ  اجنیا 
اب تروشم  شریذپ  شهوکن  ناونع  هب  ار  ناتـساد  نیا   ( 56 دندیشخب (  وا  هب  زین  الط  رازه  راهچ  داد  روتـسد  دش ،  لاحـشوخ  زین  لدتـسم 
 ( حابر مان (  هب  هایـس  مالغ  وا  خزرب  ملاعرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  زا  مالغ  کی  دـنمجرا  ماقم  تمظع  دـنا .  هدروآ  ناـنز  زا  یـضعب 
نآ رضحم  زا  ار  مالسا  گرزب  ياهسرد  و  تسیز ،  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  هراومه  دوب ،  نیب  نشور  شوه و  زیت  ناملسم 
هک ارچ  تشاد ،  ناوارف  هقالع  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  نایم  رد  حابر  تخومآ ،  یم  ترـضح 

تبحم هراومه  و  دوب ،  مالسلا  هیلع  یلع  هتفیش  قشاع و  درک ،  یم  دهاشم  یلع  يامیس  رد  هملک  عیـسو  حیحـص و  ینعم  هب  ار  بان  مالـسا 
هب ار  حابر  وا ،  نایفارطا  بابرا و  دوب ،  سانـشنادخ  لدگنـس و  نابابرا  زا  یکی  مالغ  حابر  تخاـس .  یم  راکـشآ  راوگرزب  نآ  هب  ار  دوخ 
هب افصاب  مالغ  نیا  هب  تبسن  اهنآ  يریگتخس  دندرزآ .  یم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  یتسود  تهج  هب  و  دنداد ،  یم  جنر  مالسا ،  شریذپ  رطاخ 

هنیدـم رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  زور  کی  درپس .  ناج  هنـشت  بل  اب  ماجنارـس  هداد و  رارق  تخـس  راشف  تحت  ار  وا  هک  دیـسر  ییاج 
یم نفد  يارب  ناتسربق  يوس  هتفرگ و  شود  رب  ار  نآ  رفن  دنچ  هک  داتفا ،  يا  هزانج  هب  ناشمشچ  ناهگان  دنتـشاد ،  روضح  باحـصا  رانک 

هزانج ناگدننک  عییشت  دیروایب ) .  نم  فرط  هب  ار  هزانج  دز ( :  ادص  تفای ،  عالطا  هزانج  بحاص  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دندرب . 
دبع حابر  اذه  درک :  ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دندروآ ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  هب  ار 
یم دـید  یم  ارم  هاگره  هشیمه  تسا ،  راجن  ینب  هفیاط  مالغ  حابر  هزانج  نیا  کـبحا ؛  ینا  یلع  اـی  لاـق :  ـالا  طـق  ینار  اـم  راـجنلا ،  ینب 

نهاریپ زا  ینهاریپ  اب  و  دنداد ،  لسغ  ار  مالغ  نآ  رکیپ  داد ،  روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  مراد .  تسود  ار  وت  نم  یلع !  يا  تفگ : 
زومرم هحیص  هدننک ،  عییشت  ناملسم  هاگان  دندومن ،  عییشت  ار  هزانج  سپس  دندرک ،  نفک  ار  وا  ربمایپ )  صوصخم  نهاریپ  شدوخ (  ياه 
هحیـص نیا  دومرف :  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  دندیـسرپ ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ار  نآ  تلع  دندینـش ،  نامـسآ  زا  يزیمآرارـسا  و 

اهنآ همه  دهد ،  یم  لیکشت  رگید  رازه  داتفه  ار  اهنآ  هتسد  ره  و  دنا ،  هتـسد  رازه  داتفه  اهنآ  هک  تسا ،  هدننک  عییـشت  ناگتـشرف  يادص 
ربق نورد  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  رمایپ  دـنداهن ،  ربق  رانک  رد  هکنیا  ات  دـندروآ  ار  هزاـنج   ( 57 دننک ( .  یم  عییـشت  ار  هزانج  دنا و  هدـمآ 
نآ رد  دیناشوپ .  اهتشخ  اب  ار  ربق  سپس  و  داهن ،  ربق  نایم  رد  ار  هزانج  دمآ و  نوریب  ربق  نایم  زا  سپـس  هدیباوخ ،  ربق  دحل  نایم  رد  تفر ، 

اپ هیحان  هب  سپـس  و  درک ،  فقوت  یکدـنا  تفر و  حابر  رـس  هیحان  هب  داهن ،  ربق  نایم  رد  ار  حابر  هلآو ،  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  ماـگنه 
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نآ و  دندیـسرپ ،  حابر  هب  تبـسن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  تشادگرزب  مارتحا و  همه  نآ  تلع  زا  نارـضاح  دومن .  ربق  هب  تشپ  دـمآ و 
؟  درک ربق  هب  تشپ  يدمآ و  شیاپ  رانک  هب  يدوب ،  شرس  رانک  رد  هک  امش  ارچ  دندیسرپ ( :  هلمج  زا  داد  باوج  اهلا  ؤس  همه  هب  ترضح 

حابر دزن  بآ ،  زا  رپ  ياه  فرظ  اب  هک  مدید  ار  مالغ  نآ  نارسمه  یتشهب ،  نایروح  شرس  رانک  رد  دومرف :  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  ( 
هدمآ شدزن  وا  ياه  سومان  و  دوب ،  رویغ  درم  وا  مدید  نم  و  دنناشونب ،  وا  هب  ات  دـندروآ  بآ  اهنآ  تفر ،  ایند  زا  هنـشت  وا  نوچ  دـندمآ ، 

دور یلع  ترضح  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  رتبلاج  همه  زا  مشاب .  هدرکن  هاگن  وا  ياه  سومان  هب  هک  مدرک ،  اهنآ  هب  تشپ  دنا ، 
یتسرد و رطاخ  هب  رگم  دیـسرن ،  تاماقم  همه  نیا  هب  مالغ  نیا  ادـخ ،  هب  دـنگوس  ّیلع ؛ ای  کّبحب  ّالا  کـلذ  لاـن  اـم  هّللاو  دومرف :  درک و 

 ( 58 یلع ( . !  يا  تشاد  وت  هب  هک  یتبحم 

مالسلا هیلع  یلع  تعاجش  نءاش  رد  هیواعم  نخس 

هب هیواعم  هیواعم ) !  يا  ناه  دز ( :  دایرف  راب  دنچ  داتسیا و  فص  ود  نیب  تخات و  نادیم  هب  بسا  راوس  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يزور 
تسود مالسلا  هیلع  یلع  دنتفگ ( :  هیواعم  هب  یـسررب ،  زا  سپ  اهنآ  دنز ) ؟  یم  دص  ارم  مالـسلا  هیلع  یلع  ارچ  دینیبب  تفگ ( :  ناهارمه 

هیلع یلع  دـندش ،  کـیدزن  هک  یتقو  دـندمآ .  نادـیم  هب  صاـعورمع  هارمه  هیواـعم  دـیوگب ) .  وت  هب  ینخـس  دوش و  کـیدزن  وت  هب  دراد 
مه اب  ایب و  نم  نادیم  هب  تدوخ  دنـشکب ،  ار  رگیدمه  دـنوش و  هتـشک  وت  نم و  نیب  مدرم  هچ  يارب  وت  رب  ياو  دومرف ( :  هیواعم  هب  مالـسلا 
وت رظن  تفگ ( :  درک و  ور  صاعورمع  هب  هیواـعم  دریگ ) .  رارق  زوریپ  صخـش  راـیتخا  رد  تموکح  میدـش ،  هتـشک  مادـک  ره  میگنجب ، 

یلع هب  یفنم  باوج  رگا  هک  نادـب  ار  نیا  تفگ ،  نخـس  وت  اب  فاصنا  يور  زا  مالـسلا )  هیلع  یلع  درم (  نیا  صاـعورمع ( :  تسیچ ) ؟ 
 ، دراد دوجو  نیمز  رد  برع  رفن  کی  اـت  هشیمه  یگنن  نینچ  تسا و  گـنن  راـع و  وت  يارب  يراـک  نینچ  يزادرپن )  وا  اـب  دربن  و  یهدـب ( 

هیلع یلع  اب  دربن  هاگراتـشک  هب  ار  دوخ  و  دروخ ( ) ؟  یم  ار  وت  ياهفرح  لوگ  بیرف و  نم  لثم  اـیآ  هیواـعم (  دـنام ) .  یم  یقاـب  وت  يارب 
بلاطوبا رسپ  یلع  ادخ ،  هب  دنگوس  همدب ؛  ضرالا  یقس  ّطق و  اعاجش  بلاط  یبا  نبا  زراب  ام  هّللاو  تفگ :  سپس  دنکفا ) ! ؟  یم  مالـسلا 

صاـعورمع هارمه  هیواـعم  سپـس  دوـمن .  باریـس  وا  نوـخ  هب  ار  نیمز  مالـسلا  هـیلع  یلع  هـکنیا  رگم  درکن  دربـن  زگره  یعاجـش  درم  اـب 
 ( 59 دومن ( .  تعجارم  دوخ  هاگیاپ  هب  تشاد  بل  رب  هدنخ  هک  یلاح  رد  دید  نینچ  یتقو  مالسلا  هیلع  یلع  دنتشگرب و 

مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  هاکناج  تبیصم  نیرتزوسناج 

نم يدهملا  دّحللا ( )  یلا  دهملا  نم  ّیلع  ياه ( :  باتک  بحاص  ینیوزق  مظاک  دّمحم  دیـس  هماّلع  موحرم  دـنزرف  زا  نادنمـشناد  زا  یکی 
نحص تعامج  ماما  ق )  لاس 1360 ه .  هتفای  تافو  ینیوزق (  میهاربا  دّمحم  دیـس  هّللا  ۀیآ  موحرم  درک ،  لقن  و . . .  روهّظلا )  یلا  دـهملا 
ناشیا زامن  زا  دعب  دوب ،  هتسجرب  ظاّعو  زا  هک  یناسارخ  یلع  دّمحم  خیش  مالـسالا  ۀّجح  موحرم  دوب ،  مالـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  رهطم 

شمشچ هب  ریت  تباصا  زا  دناوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  تبیـصم  هدربمان  ظعاو  بش  کی  تفر ،  یم  ربنم  هب  البرک  نحـص  رد 
دنـس نادنچ  هک  ار  تخـس  ياه  تبیـصم  نینچ  تفگ ( :  وا  هب  دـعب  درک و  هیرگ  تخـس  ینیوزق ،  هّللا  ۀـیآ  موحرم  دروآ .  نایم  هب  نخس 

دیس دومرف ( :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ساّبع  دش و  فّرـشم  ساّبع  ترـضح  رـضحم  هب  ای  ؤر  ملاع  رد  بش  دیناوخ ) ؟  یم  ارچ  درادن  مه  يوق 
عطق ار  میاه  تسد  هکنآ  زا  سپ  دـش ؟  دراو  نم  رب  ییاه  تبیـصم  هچ  اروشاـع  زور  ینادـب  هک  يدوب  ـالبرک  رد  وت  اـیآ  ینیوزق !  میهاربا 

هماّمع دماین  نوریب  ریت  دیآ  نوریب  ریت  هک  مداد  ناکت  ار  مرس  هچره  دروخ  نم  مشچ  هب  يریت  نایم  نیا  رد  دندرک ،  ناراب  ریت  ارم  دندومن ، 
دومع اب  نمشد  ماگنه  نیمه  رد  مشکب ،  نوریب  ممشچ  زا  ار  ریت  وناز ،  ود  هلیسو  هب  هک  مدش  مخ  مدروآ و  الاب  ار  اهوناز  داتفا ،  موس  زا  ما 

 ( ( 60 دز ( .  مرس  رب  نینهآ 
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رکاش هدنب  هب  دنوادخ  صاخ  فطل 

 ، دراد یم  رب  ار  ناگتشرف  وا و  نیب  ياهباجح  دنوادخ  دتفیب ،  رکش  هدجس  هب  زامن  زا  دعب  يا  هدنب  هاگره  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
رطاخ هب  سپـس  دومن ،  لماک  ارم  اب  شدهع  داد و  ماجنا  ارم  بجاو  هک  ما  هدنب  هب  ناگتـشرف !  يا  ناه  هک  دنک  یم  باطخ  ناگتـشرف  هب  و 

 ! اراگدرورپ دـنیوگ :  یم  ناگتـشرف  تسا ؟  وا  هتـسیاش  یـشاداپ  هچ  مناگتـشرف  يا  دروآ ،  ياـجب  رکـش  هدجـس  ما  هداد  وا  هب  هک  یتمعن 
 . تسا وا  هتسیاش  وت  تشهب  اراگدرورپ !  دنیوگ :  یم  ناگتشرف  یـشاداپ ؟  هچ  سپـس  دیامرف :  یم  دنوادخ  تسا .  وا  هتـسیاش  وت  تمحر 

تسا وا  هتسیاش  وا )  ياهزاین  نیمءات  ینعی  وا (  تاّمهم  تیافک  اراگدرورپ !  دنیوگ :  هاگتشرف  یشاداپ ؟  هچ  سپـس  دیامرف :  یم  دنوادخ 
هچ سپس  دیامرف :  یم  دنوادخ  زاب  دنبلط ،  یم  هدنب  نآ  يارب  تسا  کینار  هچنآ  ناگتـشرف  یـشاداپ ؟  هچ  سپـس  دیامرف :  یم  دنوادخ  . 

ال دیامرف :  یم  دنوادخ  میرادن .  یهاگآ  میظع  شاداپ  نآ  هب  ام  اراگدرورپ !  دنیوگ :  یم  ناگتـشرف  مهدـب ؟  رکاش  هدـنب  نآ  هب  یـشاداپ 
و منک ،  یم  يرازگساپس  وا  زا  دنک ،  يرازگساپس  ارم  وا  هک  هنوگنامه  اعطق  یتمحر ؛  هیرا  و  یلضفب ،  هیلع  لبقا  و  ینرکش ،  امک  هنرکش 

 ( 61 مهد ( .  یم  هئارا  وا  هب  ار  متمحر  و  موش ،  یم  وربور  وا  اب  مرک  لضف و  اب 

 ! يرو هشیپ  ياج  هب  يرو  هشیت 

رصع نآ  رد  ریزو ،  تسخن  هنطلسلا (  ماوق  دمحا  ناگتسب  زا  یکی  یسمش  ناتسبات 1326  لیاوا  رد  دسیون :  یم  یفسلف  ياقآ  اناوت  بیطخ 
سلجم نآ  رد  رفن  رازه  نیدنچ  دندرک ،  توعد  ربنم  يارب  ارم  دـنتفرگ و  وا  يارب  میحرت  سلجم  نارهت  دـجم  دجـسم  رد  تفر ،  ایند  زا  ( 

هدش ادج  ناریا  زا  تسینومک  يرو  هشیپ  يربهر  هب  هک  ناجیابرذآ (  اهزور  نآ  دومن .  تکرش  زین  هنطلسلا  ماوق  دوخ  دوب ،  هدومن  تکرش 
هنطلـسلا ماوق  يریزو  تسخن  رـصع  رد  نوچ  و  دوب ،  هدـش  دازآ  یناریا  نادرم  ریلد  تسد  هب  هزات  دوب )  هناگیب  لاغـشا  رد  لاس  کی  دوب و 

نیدلاءایـض دیـس  هک  تسه  مدای  متفر  ربنم  يالاب  دوب .  هدرک  ادـیپ  تیبوبحم  مدرم  دزن  هنطلـسلا  ماوق  ور  نیا  زا  دوب .  هداد  خر  هثداح  نیا 
ماوق هب  باطخ  دوب ،  وا  کیدزن  رد  زین  هنطلـسلا  ماوق  و  دوب ،  هتـسشن  ربنم  لباقم  رد  زور )  نآ  گرزب  نارادمتـسایس  زا  یکی  ییاـبطابط ( 
يرو هشیپ  هیضق  ارچ  هک  تسناد  دیاب  بلطم  ندش  نشور  يارب  تسیچ ) ؟  يارب  زا  امش  يارب  مارتحا  لیلجت و  همه  نیا  متفگ ( :  هنطلـسلا 

ناجیابرذآ مدرم  و  هدـش ،  ملظ  مدرم  هب  نیرومءاـم ،  ماـکح و  طـسوت  همکاـح و  هاگتـسد  فرط  زا  هتـشذگ  رد  هکنیا  يارب  دـمآ ؟  شیپ 
ناجیابرذآ لاس  کی  درک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  يرو  هشیپ  مان  هب  يدرم  طسوت  يوروش  یسایس  هاگتسد  دندوب ،  ینابـصع  یـضاران و 

ضرع مهاوخ  یم  نم  دش ،  دازآ  ناجیابرذآ  تفر و  يرو  هشیپ  دیدرک و  زاب  ار  هرگ  نیا  دـیدمآ و  امـش  الاح  دومن . . .  ادـج  ناریا  زا  ار 
فاصنا داد و  لدع و  دیشوکب  تیقفوم  نیا  زا  دعب  امش  تسین ،  تکلمم  لک  لکـشم  لح  رب  لیلد  تفر  يرو  هشیپ  رگا  ماوق !  ياقآ  منک 

روما نیا  هب  رگا  تسا ،  هدیـشک  جـنر  يرو ،  هشیپ  تسد  زا  هک  ناـجیابرذآ  رد  صوصخب  و  دـینک ،  ارجا  تکلمم  ماـمت  رد  ار  تلیـضف  و 
 ، دـیآ یم  يرو  هشیت  دور ،  یم  هشیپ  هنرگ  و  دوش ،  یم  دوخ  عفادـم  شدوخ  و  دـنام ،  یم  مارتحا  تزع و  هب  ناجیابرذآ  دـیدومن ،  هجوت 
 . . دیشاب اه  يرو  هشیت  رظتنم  دمآ  هک  ملظ  دنیآ ،  یم  دنور و  یم  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنیا  دیآ ! !  یم  يرو  هشیر  دور ،  یم  يرو  هشیت 

يدیفس ياهوم  نیا  رطاخ  هب  دیدرک ،  تبحـص  یلاع  یلیخ  تفگ ( :  دمآ و  ولج  ءایـض  دیـس  دجـسم  رد  رانک  مدمآ ،  نییاپ  ربنم  زا  دعب  . 
دیفـس ياهوم  ادابم  دش ،  عقاو  نیعمتـسم  رتشیب  شریذپ  دروم  دیدز ،  هنطلـسلا  ماوق  هب  زورما  هک  ییاهفرح  هدـییور ،  امـش  تروص  رد  هک 

 ( 62 تفر ( .  تفگ و  ار  نیا  دش ) !  دهاوخ  هتساک  امش  مالک  ریثءات  زا  هک  دینک  گنر  ار  دوخ 

تبالص رپ  رگدایرف  هوتسن و  نز  ریش  هدوس ؛ 

 ، ناناوج نادرم و  زا  اـهنت  هن  خـیرات ،  درمربا  هناـگی  نآ  شرورپ  شزومآ و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  راوتـسا  روآ و  تکرح  ناـنخس 
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زا تسا .  هتخاس  زین  روالد  تبالـص و  رپ  ینانز  هکلب  هتخاس ،  اهرـسای  رامع  اهلاقرم و  مشاه  اـهرتشا ،  کـلام  نوچمه  روـالد  یناـنامرهق 
دـض رب  راب  ررـش  يا  هقعاص  نارغ و  يریـش  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  رورپ  نامرهق  بتکم  زا  يو  تسا ،  هرامع  رتخد  هدوس )  اهنآ (  هلمج 

بنیز همطاف و  طخ  بیترت  نیا  هب  و  درک ،  عافد  مالسلا  هیلع  یلع  يربهر  تماما و  میرح  زا  طیارش ،  نیرت  تخس  رد  تساخرب و  نمـشد 
شود هب  شود  هکلب  دـشاب ،  هتـشادن  روضح  هنحـص ،  رد  هک  دـشن  نآ  زا  عناـم  وا  ندوب  نز  و  داد ،  رارق  دوـخ  يوـگلا  ار  مالـسلا  اـمهیلع 

 . دیلام یم  كاخ  هب  ار  هیواعم  یغای ،  نمشد  هزوپ  شیاسآ ،  دعر  ياهدایرف  اب  و  دیگنج ،  یم  لطاب  دض  رب  قح  فص  رد  روالد ،  نادرم 
قح و ياهگنج  نیرتگرزب  زا  دیشک و  لوط  هام  دودح 18  هک  نیفص  گنج  دینک :  هجوت  روالد  يوناب  نیا  یگدنز  زا  ییاهزارف  هب  کنیا 

رارق شنارادـفرط  هیواعم و  ینعی  لطاب  فص  رگید  فرط  رد  و  شنارای ،  مالـسلا و  هیلع  یلع  ینعی  قح  فص  فرط  کی  رد  دوب ،  لـطاب 
دوخ اب  دنشاب ،  گنج  هنحص  رد  نانمؤمریما  هارمه  مالسا  ناگدنمزر  و  دنیشنب ،  هناخ  رد  هک  تسناد  یم  گنن  دوخ  يارب  هدوس  دنتـشاد . 

هدـیقع نیا  لابند  هب  منک .  عاـفد  مالـسا  یعقاو  يربهر  میرح  زا  مورب و  ههبج  هب  دـیاب  تسا  هتخاـس  متـسد  زا  هک  یناونع  ره  هب  تفگ  یم 
دننام دمآ ،  یم  رب  شتـسد  زا  و  دوب ،  مزال  مالـسا  ناگدنمزر  زا  تیامح  دروم  رد  هک  ار  هچنآ  دش و  رـضاح  گنج  هنحـص  رد  سدـقم ، 

کیرحت و  نمـشد ،  دض  رب  هدنبوک  ياهراعـش  نداد  رـس  اهنآ  يارب  اذـغ  ندرک  هدامآ  اهنآ ،  مخز  ندرک  نامـسناپ  نیحورجم ،  ياوادـم 
 . تساخ یم  رب  نایوجگنج  تیامح  هب  امیقتـسم  دوخ  یهاگ  یتح  نمـشد و  دـض  رب  يروالد  تمواـقم و  هب  مالـسا  نازابرـس  تاـساسحا 

هزوپ سکع  هب  و  درک ،  یم  داجیا  رفک  دـض  رب  مالـسا  ناگدـنمزر  لد  رد  یناـفوط  روـالد ،  يوناـب  نیا  هدـنبوک  ياهراعـش  تاـکیرحت و 
وا هزاوآ  هک  دوب ،  هدنبوک  نانچنآ  وا  ياهرادشه  اهرعـش و  اهراعـش و  تخاس ،  یم  ناوتان  اهنآ  هیحور  دییاس و  یم  كاخ  هب  ار  نانمـشد 
هک يزور  ات  دیسیونب ،  ار  نز  نیا  مسا  تفگ ( :  شناگدنسیون  هب  هک  نانچ  نآ  درک ،  هایس  ار  هیواعم  راگزور  و  دیسر ،  هیواعم  شوگ  هب 

ماقتنا وا  زا  ات  دـیریگب  رظن  تحت  ار  وا  اـمتح  دـیلام ،  كاـخ  هب  ار  اـم  هزوپ  درک و  نوخ  ار  اـم  لد  وا  میـسرب ،  وا  باـسح  هب  میدـش  زوریپ 
تسا ریز  راعشا  هدومن ،  شا  هدازردارب  هب  باطخ  رعش  تروص  هب  هک  گنج  مدقم  ههبج  رد  هدوس  هدنبوک  ياهراعش  زا  میشکب ) .  یتخس 

هناـنامرهق نز و  رمک  رب  تمه  نماد  تردـپ  نوچمه  هدـش ،  عورـش  لـطاب  قح و  فص  يریگرد  هک  نوـنکا  هراـمع  رـسپ  يا  مردارب !  : ) 
 ) شرـسپ دنه و  هزوپ  دوخ  ياهیروالد  اب  و  نک ،  تیامح  ناشنارای  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  میرح  زا  و  نک ،  یگداتـسیا 

تیاده رادمچرپ  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ردارب  هک  يربهر  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  و  لامب !  تلذم  هایـس  كاخ  هب  ار  هیواعم ) 
ار اهنآ  دوخ  هدنبوک  هزین  هدنرب و  ریشمش  اب  نزب و  نمـشد  رکـشل  لد  هب  وا ،  مچرپ  شیپاشیپ  رد  نک .  يرای  عافد و  تسا  نامیا  يوگلا  و 

رادمامز نیا  هیواعم  دیسر ،  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ات  تشذگ ،  نایرج  نیا  زا  اهلاس  راکتیانج  رادناتـسا  زا  تیاکـش  زیرب ) .  مه  رد 
رب ار  زواجتم  نارادنامرف  رگمتس و  نارادناتسا  دشکب ،  ماقتنا  مدرم  زا  تساوخ  یم  ایوگ  وا  تسشن ،  تنطلس  تخت  رب  شکرس  رـسدوخ و 

يرازآ مدرم  متس و  ملظ و  رد  هک  ةاطرا ،  رسپ  رـسب )  مانب (  تسا  يزواجتم  رگمتـس و  درف  اهنآ  زا  یکی  دوب ،  هتـشامگ  اهناتـسا  اهرهش و 
ماشآ نوخ  مدرم  نیا  رسب  تشک .  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  رفن  رازه  یـس  دودح  وا  دنـسیون :  یم  هک  اجنآ  ات  درکن  راذگ  ورف  چیه 

نیا ار  راک  یتقو  روالد  نز  نیا  هدوس  دش .  یم  هتخیر  شنوخ  دوشگ ،  یم  بل  وا  دـض  رب  یـسک  ره  هک  دوب  هدرک  داجیا  ناقفخ  نانچنآ 
رد شمان  هک  یفورعم  يوناب  نامه  هدوس ،  هک  دنداد  ربخ  هیواعم  هب  تفر .  هیواعم  دزن  تیاکـش  ناونع  هب  هنت  کی  تساخرب  دـید ،  نینچ 

یتجاح ایوگ  دهاوخ  یم  دورو  هزاجا  خاک  رانک  نونکا  هدش ،  هتشون  وت  رگشل  دض  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  ناگدننک  کیرحت  تسیل 
یم ناکت  رس  هنارورغم  دوب و  هداد  هیکت  تنطلس  دنـسم  رب  ربکت  لامک  اب  وا  دمآ ،  هیواعم  دزن  هدوس  یتقو  داد ،  دورو  هزاجا  هیواعم  دراد . 

اب دوخ  ياپ  اب  کنیا  يدناروش ،  یم  ام  دـض  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رگـشل  نیفـص  گنج  رد  هک  یتسه  نامه  وت  تفگ ( :  سپـس  داد و 
نیا هدنیوگ  منادب  وگب  تسا ،  زادـنا  نینط  اهـشوگ  رد  زونه  وت  زیمآ  کیرحت  ياهرعـش  نآ  هدـنبوک و  ياهراعـش  نآ  يا ! ؟  هدـمآ  اجنیا 

رذع و هب  نخس  ددرگ و  رود  قح  زا  دیابن  نم  لثم  متـسه ،  نم  اهرعـش  نآ  هدنیوگ  تفگ :  تعاجـش  لامک  اب  هدوس  تسیک ) ! ؟  اهرعش 
اهرعـش و نآ  ارچ  تفگ :  هیواـعم  منک .  یمن  ناـمتک  نم  تسا و  نـم  زا  اهراعـش  اهرعـش و  نآ  هـک  مـنک  یم  رارقا  دـیاشگب ،  یـسولپاچ 
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اهوگتفگ و زا  سپ  مهد .  رـس  ار  اهراعـش  اهرعـش و  نآ  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  قح  زا  يوریپ  یلع و  اب  یتسود  هدوس :  یتفگ ؟  ار  اـهراعش 
 : هیواعم ما .  هدمآ  اجنیا  هب  نآ  رطاخ  هب  نم  هک  سرب ،  نم  تیاکـش  داد  هب  وگن ،  نخـس  هتـشذگ  زا  نونکا  تفگ :  هدوس  رگید ،  نانخس 
ام رب  هچ  ره  ینک ،  یم  ییاورنامرف  اـم  رب  يا و  هدز  هیکت  تنطلـس  تخت  رب  وت  هک  نونکا  تسا :  نیا  متیاکـش  هدوس :  تسیچ ؟  تتیاـکش 
يا هداد  رارق  رادنامرف  رادناتـسا و  هک  ار  یناسک  دروم  رد  دنـشک ،  یم  همکاحم  هب  ار  وت  و  دننک ،  یم  لا  ؤس  وت  زا  تمایق  يادرف  درذـگب 
ياه هناد  دـننام  ار  ام  هک  يا  هتـشامگ  ام  رب  ار  ةاطرا  نب  رـسب  مانب  يرادـنامرف  هک  يراد  هجوت  چـیه  ایآ  درک ،  دـنهاوخ  تساوخزاـب  ار  وت 

ام رگا  درب ،  یم  تراغ  هب  ار  ام  لاوما  و  دـنک ،  یم  كاخ  لگ و  ریز  و  دـشک ،  یم  ار  ام  دارفا  و  دـنک ،  یم  درخ  دوخ  همکچ  ریز  دنپـسا 
رکـشت وت  زا  ات  نک  رانک  رب  ار  وا  ای  میوگب  وت  هب  ما  هدـمآ  لاـح  ره  هب  میداد ،  یمن  نت  يراوخ  هب  میدوبن ،  وت  تراـسا  دـنب  رد  نونکا  مه 

نخـس شربارب ،  رد  نینچ  نیا  ییوناب  درک ،  یمن  روصت  هاگچیه  هک  هیواعم  میزیخ .  یم  رب  وا  دض  رب  هدرک و  هراپ  ار  اهدنب  هنرگ  مینک و 
داد و لیماف و  هب  ارم  تفگ :  دیشک و  دایرف  شدنت  نانخس  اب  درک و  دیدهت  ار  هدوس  یسرداد ،  ياج  هب  دش ،  نیگمـشخ  تخـس  دیوگب ، 

وت اب  تساوخ  هچ  ره  ات  متسرفب  ینک  یم  تیاکـش  وا  زا  هک  یـسک  نامه  ةاطرا  هرـسب  دزن  ار  وت  هک  مرکف  نآ  رب  یناسرت ،  یم  دوخ  دایرف 
 ، درک دیدهت  ار  وا  یـسرداد ،  ياج  هب  هیواعم  یفرط  زا  دوب و  هدمآ  هوتـس  هب  ةاطرا  نب  رـسب  راگزور ،  دالج  تسد  زا  هدوس  دیامن .  راتفر 

رگید هکنیا  زا  دز و  هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  رایتخا  یب  داتفا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  راگزور  رگداد  يافو  رهم و  تلادع و  دای  هب 
دزن تشاد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  هب  قشع  زا  راشرس  حور  نازوس و  لد  نآ  اب  تخوس ،  شلد  تخس  تسین ،  ناشنایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

هل الا  یلص  دناوخ :  مالسلا  هیلع  یلع  حدم  رد  هدرمش  هدرمش  و  ییاویـش ،  لامک  اب  ار  لیذ  رعـش  ود  هیواعم  ینعی  یلع  تخـسرس  نمـشد 
نآ رب  ادخ  تمحر  دورد و  انورقم  نامیالا  قحلاب و  راصف  الدب  هب  یقبی  ّقحلا ال  فلاح  دق  انوفدم  لدعلا  هیف  حبصاف  ربق  هّنمضت  مسج  یلع 

هدروخ دنگوس  وا  دیدرگ .  نوفدم  وا  اب  زین  تلادع  دـش ،  نوفدـم  ربق  رد  هک  وا  هجیتن  رد  تسا و  هتفرگرب  رد  ار  وا  ربق  نونکا  هک  يرکیپ 
 : دیـسرپ هیواعم  دـندوبن .  ادـج  مه  زا  دوب و  مه  اـب  ناـمیا  قح و  اـب  وا  دراذـگن ،  يرگید  زیچ  نآ  ياـج  هب  ددرگن و  ادـج  قح  زا  هک  دوب 
 : هدوس تسا ؟  هدرک  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  رگم  هیواعم :  دوب .  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  وا  هدوس :  تسیک ؟  صخـش  نیا  زا  وت  روظنم 
رد صخـش  نیا  دـیدرگ ،  مدرم  لاوما  تاکز  يروآ  عمج  رومءام  وا  فرط  زا  یـصخش  درک !  هچ  نم  اب  وا  میوگب  اـت  نک  شوگ  تسرد 
 ، متفاتش مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  رومءام ،  نآ  تسد  زا  تیاکـش  ناونع  هب  نم  درک .  یم  متـس  يریگ و  تخـس  یمک  تاکز ،  نتفرگ 

متفگ يراد ؟  یشیامرف  تفگ :  نم  هب  درک و  اهر  ار  زامن  دید  ارم  ات  دناوخب ،  زامن  دهاوخ  یم  هداتسیا و  مدید  مدیـسر  شتمدخ  هب  یتقو 
نیا ات  دنک .  یم  متـس  يریگ و  تخـس  وا  مراد ،  تیاکـش  تاکز  هدـنریگ  رومءام  تسد  زا  هک  تسا  نیا  مضرع  مراد ،  یـضرع  يرآ ،  : 

نم رب  وت  ادنوادخ !  تفگ :  دش و  ادخ  هجوتم  دز و  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  هک  يروط  هب  دش ،  ناشیرپ  تخس  دینـش ،  نم  زا  ار  نخس 
هراپ دوخ  بیج  زا  گنردـیب  هاگنآ  مادرکن .  راداو  قح  كرت  متـس و  ملظ و  هب  ار  اهنآ  نم  هک  شاب ،  هاوگ  نارادـنامرف  نارومءام و  نیا  و 

يا تسا ( :  نیا  شیانعم  هک  تشاگن  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  ادـخ ،  مان  زا  سپ  نآ  رد  تشون ،  رومءاـم  نآ  يارب  يا  هماـن  دروآرد و  یتسوپ 
هب نیمز  يور  رد  دیهاکن و  يزیچ  مدرم  قح  زا  و  دیریگ ،  مامت  ار  وزارت  هنامیپ و  دش ،  مامت  امـش  رب  تجح  رذع و  ادـخ  فرط  زا  مدرم ! 

ار ما  همان  یتقو  داد :  همادا  سپس  و  دوه 84 )  تسا ( ) .  رتهب  امش  يارب  شور  نیا  دیشاب  هاگآ  رگا  دینکن ،  داسف  هتسیاش ،  ياهراک  ياج 
هیلع یلع  هیواعم !  يا  دناتـسب .  وت  زا  ار  مدرم  لاوما  ماقم و  نیا  متـسرفب و  ار  یـسک  اـت  رادـهگن ،  ار  نآ  يراد  تسد  رد  هچنآ  يدـناوخ 

یلوط مداد ،  مکاح  هب  ار  نآ  و  متفر ،  متفرگ و  ار  نآ  داد ،  نم  هب  دـیارایب  ای  دـنزب  رهم  هکنآ  نودـب  ار  نآ  همان  نیا  نتـشون  سپ  مالـسلا 
روش و رپ  نابز  زا  مه  نآ  هصق  نیا  ندینـش  اب  هیواعم  دیدرگ .  بصن  وا  ياجب  يرگید  صخـش  و  دش ،  رانکرب  وا  یلع  فرط  زا  دیـشکن ، 

يارب اهنت  هک  هدوس  دوش .  يراتفر  شوخ  هدوس  دروم  رد  داد  روتـسد  راچان  هب  هک  تفرگ  رارق  ریثءات  تحت  نانچنآ  هدوس  صلاـخ  مرگ و 
اهنت روتـسد  نیا  ایآ  تفگ :  هیواـعم  هب  دوب  هتفر  اـجنآ  هب  ملاـظ  رادناتـسا  لاـگنچ  زا  مدرم  تاـجن  يارب  هکلب  دوب ،  هتفرن  هیواـعم  دزن  دوخ 

رایسب نم  يارب  اهنت  روتسد  نیا  دروآرب :  دایرف  هدوس  تسا .  وت  هب  طوبرم  اهنت  تفگ :  هیواعم  تسا .  یمومع  هکنیا  ای  تسا  نم  هب  طوبرم 
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راچان هب  هیواعم  هاگنآ  راذگاو .  لوا  لاح  هب  زین  ارم  هکنیا  دنشاب و  کیرـش  نم  اب  روتـسد  نیا  رد  مدرم  همه  دیاب  ای  تسا ،  گنن  تشز و 
 . دش رود  هیواعم  زا  تفگن و  ینخس  هدوس  رگید   ( 63 دننادرگزاب ( .  اهنآ  هب  ار و  اهنآ  لاوما  دوش و  يراتفرشوخ  همه  اب  هک  داد  روتـسد 
زا دوخ  روضح  اب  تشاد و  روضح  اه  هنحـص  همه  رد  دـناسر و  نایاپ  هب  تعاجـش  لامک  اب  ار  دوخ  یناسنا  تلاسر  هدوس  نینچ  نیا  يرآ 

راختفا ایند  کی  هک  هدوس ،  نوچمه  ینامرهق  ناوناب  نارتخد و  رب  دورد  دیلام .  كاخ  هب  ار  نمشد  هزوپ  دومن و  تیامح  یلع  مارم  یلع و 
ربهر يارب  تخاس و  رات  هریت و  ار  هیواعم  شنامز  توغاط  راگزور  دومن و  هایس  ار  نانمشد  يور  درک و  دیفس  ار  ناتسود  يور  و  دیرفآ ، 
عفانم هک  هاگآ  روـالد و  هوتـسن و  ییوناـب  نینچ  رب  دورد  نیرفآ و  نارازه  يرآ  دـیرفآ .  راـختفا  وربآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  شناـمز  رگداد 

 . ناریا یمالسا  بالقنا  خرس و  عیشت  مالسا و  خیرات  نانزریش  یمامت  رب  دورد  و  تشاد .  مدقم  شیوخ  عفانم  رب  ار  مومع 

دنمزوریپ نیدتم و  ناولهپ 

تختیاپ لوا  ناولهپ  ناونع  هب  وا  دش ،  یم  هدناوخ  قداص  دمحم  جاح  مان  اب  هک  ینیدتم  رویغ و  ناولهپ  نارهت  رد  لبق  لاس  داتـشه  دودح 
کی نامز  نآ  رد  داهن .  یم  رس  رب  یتسوپ  هالک  دیشوپ و  یم  دنلب  اتبسن  یـسابل  تشاد ،  یـشورف  رولب  لغـش  ناولهپ  نیا  دش ،  یم  هدرمش 

دوخ تیثیح  ظفح  يارب  قداـص  دـمحم  جاـح  دریگب ،  یتشک  تختیاـپ  لوا  ناولهپ  اـب  تساوخ  یم  و  دوب ،  هدـمآ  نارهت  هب  ینمرا  ناولهپ 
اهنآ زا  کی  ره  هب  تفر و  لحم  نویناحور  زا  رفن  دنچ  لزنم  هب  و  دومن ،  لکوت  گرزب  يادـخ  هب  دوب ،  ینامیا  اب  درم  نوچ  و  درک ،  لوبق 
سپ دـینک و  عمج  ار  هناخ  لها  هدرک و  هیهت  اذـغ  لوپ  نیا  زا  هعمج )  بش  بشما (  تفگ :  اهنآ  هب  داد و  رـصع )  ناموت  کی  لایر (   10

دوعوم زور  دندرک .  تباجا  ار  وا  تساوخرد  مه  اهنآ  مدرگ .  زوریپ  ناولهپ  نآ  رب  نم  هک  دینک  اعد  دینیشنب و  هلبق  هب  ور  اذغ ،  فرص  زا 
ات دوب  هدرک  برچ  ار  شندـب  ینمرا  ناولهپ  دـمآ ،  قداص  دـمحم  جاح  نادـیم  هب  ینمرا  ناولهپ  و  دـندرک ،  ماحدزا  تیعمج  دیـسر ،  ارف 

شندب ناولهپ  نیا  تفگ :  مدرم  هب  دید ،  برچ  ار  نآ  دیـشک و  وا  ندب  هب  یتسد  قداص  دمحم  جاح  دریگب ،  مکحم  ار  وا  دـناوتن  فیرح 
ناولهپ ندب  هب  وا  دندروآ ،  رتسکاخ  دیروایب ،  رتسکاخ  يرادقم  نونکا  دنکن ،  ریگ  شندـب  هب  مکحم  روط  هب  نم  تسد  ات  هدرک  برچ  ار 

 ( 64 دیدرگ ( .  زوریپ  وا  رب  دز و  نیمز  رب  درک و  دنلب  ار  وا  دیشکن  یلوط  تفرگ و  یتشک  وا  اب  هاگنآ  دیلام ،  رتسکاخ  ینمرا 

نارهت رد  نادنخ  دیس  هلحم  يراذگمان  هجو 

نادنخ دیس  هب  لحم  نیا  يراذگمان  تلع  دراد ،  مان  نادنخ )  دیس  ناریمش ( ،  تمـسق  رد  گرزب  زکارم  اه و  هلحم  زا  یکی  رد  نارهت  رد 
شناتساد هک  درک  گرزب  ار  وا  مان  هرطاخ  مان  نیمه  هدوب و  اجنآ  رد  اقباس  هک  تسا  يدیس  رفن  کی  یقالخا  شوخ  صالخا و  رطاخ  هب  ، 

 ، دنسرب نارهت  هب  ات  دندوب  هار  رد  تعاس  دنچ  اجنآ  نارفاسم  و  دوب ،  هلـصاف  خسرف  دنچ  نارهت  ناریمـش و  نیب  اقباس  تسا .  ریز  بیترت  هب 
 ، تشاد يروانت  ناتخرد  ضوح و  هک  یلحم  رد  تسب و  یم  رس  رب  زبس  لاش  هک  دوب  يدیس  نارهت ،  ناریمش و  نیب  هار  طسو  رد  ریسم  رد 
 ، داد یم  بآ  دندوب  هنشت  دندمآ و  یم  هک  یناراوس  غالا  هب  نادنخ ،  يا  هرهچ  هداشگ و  يور  اب  دوب ،  هار  نایم  هناخ  هوهق  حالطـصا  هب  و 
اب داد و  یم  بآ  اهنآ  هب  درک و  یم  لابقتـسا  نارفاسم  زا  نادـنخ  شاشب و  هشیمه  دیـس  نآ  دـنداد ،  یم  وا  هب  رانـس  ای  یهاش  کی  یهاـگ 

روط هب  لحم  نیا  ور  نیا  زا  ناج  دیـس  هراد  دادیب  مه  شندروخ  ناج  دیـس  هراد  داب  نوجمداب  هیگیم  یک  دناوخ :  یم  ار  رعـش  نیا  دـنخبل 
مان نیمه  هب  لحم  نآ  یلو  دنا  هدرم  نارفاسم  نآ  دیس و  نآ  هک  تسا  اهلاس  نونکا  دش ،  فورعم  نادنخ )  دیس  هب (  یعیبط  شوج و  دوخ 

هک زادنا  هلجد  رد  نک و  یم  یکین  وت  دشاب .  لد  فاص  دیـس  نآ  ییاقـس  يدروخرب و  شوخ  صالخا و  يروآدای  ات  دوش .  یم  هدـناوخ 
زاب دهد  تنابایب  رد  دزیا 

وا زوسناج  تداهش  لیمک و 
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لوا تمسق 

هب هک  دوب  ینادناخ  رد  لیمک  دنتـشاذگ .  لیمک  ار  وا  مان  هک  دش  دلوتم  يدنزرف  یعخن ، )  دایز  هداوناخ (  رد  ترجه ،  زا  لبق  لاس  دـنچ 
هدنـشخرد مالـسا  هب  نامدود  نیا  تمدخ  دندوب .  اهنادناخ  نیرتدنمجرا  زا  و  دندرک ،  یم  یگدـنز  نمی  رد  دوب و  فورعم  عخن  نادـناخ 

سپ نامدود ،  نیا  دارفا  زا  يرایسب  دنتـساخرب .  نادناخ  نیا  زا  ماع و . . .  نب  ةداوس  لاله ،  رتشا ،  کلام  دننام  يا  هتـسجرب  دارفا  تسا . 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  هک  يدارفا  زا  ینعی  دـنا ؛ هدرمـش  نیعبات )  زج (  ار  لیمک  دـندومن .  تنوکـس  هفوک  رد  مالـسا  زا 
یم زاغآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  لیمک  ناشخرد  یگدـنز  تسا .  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  ءزج  ربماـیپ ،  زا  سپ  هدوبن و 

 . دـیآ رامـش  هب  ربمایپ  باحـصا  زا  هک  دوبن  ینـس  نآ  رد  زونه ،  ای  دوب و  هدیـسرن  فیلکت  دـح  هب  زونه  ربمایپ  نامز  رد  لیمک  اریز  دوش ، 
بلطم نیا  اهنت  دـشاب ،  هدوب  روشحم  موس ،  مود و  لوا و  هفیلخ  اب  لیمک  هک  هدـشن  هدـید  خـیرات  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  سپ 

هدنـشخرد یگدـنز  زورب  لاح  ره  هب  تشک .  هدرک ،  تکرـش  نامثع  لتق  رد  هکنیا  هناهب  هب  ار  وا  جاـجح  تفگ ،  میهاوخ  هکناـنچ  هدـمآ 
مالسلا هیلع  یلع  هژیو  نایماح  نیرتگرزب  زا  صوصخم و  نارای  زا  ار  وا  دوش .  یم  عورش  دعب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نامز  زا  لیمک 

هناخ زا  مه  اب  بش ،  ياه  همین  یهاگ  یتح  هک  دوب  کیدزن  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ردقنآ  لیمک  دنمان .  یم  ترـضح  نآ  تفالخ  نارود  رد 
مالـسلا هیلع  یلع  دندش .  یم  لوغـشم  تدابع  هب  ینامز  دنتخادرپ و  یم  کیرات  ياهغاب  اه و  هچوک  رد  راذگ  تشگ و  هب  هدـمآ و  نوریب 
هتـسیاش دارفا  اهنآ  ياـج  هب  درک و  ضوع  ار  اهرهـش  قیـالان  ناهدـنامرف  نارادناتـسا و  تفرگ ،  تسد  هب  ار  ناناملـسم  تیربهر  هک  یتقو 

 ، دومن تارف  رانک  ياهرهش  زا  یکی  تیه )  رهش (  رادنامرف  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یقیال  هتـسیاش و  نادرم  زا  لیمک  تشاذگ . 
دروم نانچنآ  وا  دزاسن .  اهر  ار  رگنس  دنک و  یگداتسیا  هیواعم ،  ذوفن  ربارب  رد  يرایشوه  لامک  اب  ساسح ،  هطقن  نآ  رد  تساوخ  وا  زا  و 
دارفا زا  رفن  هد  دومرف :  دوب ،  لاملا  تیب  یـشنم  هک  عفار  یبا  نب  هّللادـیبع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور  هک  دوب ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نانیمطا 

مان مالسلا  هیلع  یلع  دنراد ؟  مان  هچ  رفن  هد  نآ  دیـسرپ  هّللادیبع  دنوش ،  یم  دراو  وت  رب  لاملا  تیب  هب  یگدیـسر  يارب  نم ،  نانیمطا  دروم 
فرط زا  نآ  هنالداع  میـسقت  یگدیـسر و  لاملا و  تیب  تسرپرـس  لیمک  دوخ  مه  یتدـم  و  درمـش .  رب  دوب  اهنآ  زج  زین  لیمک  هک  ار  اهنآ 

طایتحا دباع و  دهعتم ،  یناملـسم  لاح  نیع  رد  دوب ،  تفرعم  شناد و  ملع و  یلاع  رایـسب  حطـس  رد  لیمک  تسا .  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع 
وا یملع  تالا  ؤس  هب  ور ،  نیا  زا  دید ،  یم  هتسیاش  هبنج و  رپ  درم  تاهج  نیا  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دمآ .  یم  رامش  هب  راک 

لیلد نیرتهب  لیمک  هب  لیمک ،  ياعد  نتخومآ  درک .  یم  هظعوم  اهدنپ ،  نیرتیلاع  اب  ار  وا  یهاگ  و  داد ،  یم  خساپ  یـصوصخم ،  هجوت  اب 
 . دوش هتخومآ  لیمک  هب  ییاـنعم  رپ  گرزب و  ياـعد  ناـنچ  هک  تشاد  ار  نآ  تقاـیل  و  دوب ،  تیونعم  زا  یلاـع  حطـس  رد  لـیمک  هک  تسا 
رد دوب .  دنمدوس  رایـسب  ناگدنونـش  يارب  نآ  خـساپ  هک  دیـسرپ  یم  یبلاطم  یهاگ  تسـشن و  یم  دایز  مالـسلا  هیلع  یلع  ربنم  ياپ  لیمک 

نوریب هب  تفرگ و  ار  لیمک  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  يزور  مینک :  یم  رکذ  لیمک  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دنپ  دنچ  هنومن :  ناونع  هب  اجنیا 
هک يدنمشناد   1 دنا :  هتـسد  هس  مدرم  لیمک !  يا  دومرف :  سپـس  دیـشک  زوس  رپ  هآ  جـنر ،  رپ  نادـنمدرد  نآ  نوچمه  و  درب ؛ هفوک  رهش 
ره هک  یناوتان  کچوک و  ناـسگم   3 دراد .  یم  رب  مدـق  تاـجن  هار  رد  هک  يزومآ  شناد   2 دنک .  یم  لمع  تاروتـسد  هب  تسا و  دهعتم 

هدیـسرن شناد  رون  هب  اهنآ  دننک ؛ یم  یهارمه  دیزو ؛ هک  يداب  ره  اب  و  دـنتفا ؛ یم  هار  هناروکروک  ادـص  نآ  لابند  هب  تساخرب ،  ییادـص 
هگن ار  لام  وت  اما  درادهگن ؛ ار  وت  شناد  هکنیا :  تهج  هب  تسا ،  رتهب  لام  زا  شناد  لیمک !  يا  دـنا .  هدرکن  هیکت  یمکحم  هیاپ  رب  دـنا و 
هلیسو هب  هک  تسا  نید  نامه  ملع ؛  تخانش  لیمک !  يا  دوش .  یم  مک  ندیشخب  اب  لام  یلو  دوش  یم  دایز  ندیشخب  اب  شناد  يراد .  یم 

یم كاله  نازودـنا  تورث  لـیمک !  يا  دوش .  یمن  شومارف  مدرم  ریخ  داـی  زا  گرم  زا  سپ  و  دـبای ؛ یم  هنوگادـخ  یگدـنز  ناـسنا  نآ 
 ، تسین یلاخ  اسراپ  هتـسیاش و  ادخ و  نادرم  زا  نیمز  لیمک !  يا  دنا . . .  هدـنز  تسا  یقاب  ناهج  ات  نانچمه  ناهوژپ  شناد  یلو  دـنوش ؛

تخانـش ملع و  دـبیرفن ،  ار  اهنآ  ایند  هب  هقالع  دـننک ؛ یم  لمحت  ار  اهجنر  مامت  ادـخ  يدونـشخ  لیـصحت  يارب  اهنآ  دـنمدرم ،  تجح  هک 
نینچ رادید  قاتشم  ردقچ  هآ  هآ  دنـشاب  نیمز  رد  ادخ  هدنیامن  هفیلخ و  هک  دنا  هتـسیاش  يدارفا  نینچ  تسا ،  هتفرگ  ار  ناشدوجو  رـسارس 
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عفر هب  اهبـش  و  دنورب ،  کین  ياهتلـصخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  اهزور  هک  رادب  نآ  رب  ار  دوخ  ناگتـسب  لیمک !  يا  متـسه .  هدنزارب  دارفا 
هب دنوادخ  هکنیا  رگم  درکن  لاحـشوخ  ار  یلد  سک  چیه  دونـش ،  یم  ار  زیچ  همه  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنگوس  دـنزادرپب .  نادـنمزاین  زاین 

غارس هب  دوش  یم  يراج  يریزارس  رد  هک  یبآ  لثم  صاخ  فطل  نآ  دسرب ،  وا  هب  یهودنا  هاگره  هک  دنک  یصاخ  فطل  وا  هب  نآ ،  رطاخ 
هکنانآ  1 دنتـسه .  هاگارچ  نایاپراهچ  هب  تادوجوم  نیرت  هیبش  هک  دنا  هتـسد  ود  لیمک !  يا  درک .  دهاوخ  فرطرب  ار  وا  هودنا  هدمآ و  وا 
یتکرح شالت و  چیه  لیمک !  يا  دـنراد .  يزودـنا  تورث  هب  علو  صرح و  هکنانآ   2 دنشاب .  یم  رذگدوز  ياهتذل  اهـسوه و  اوه و  وریپ 
فیدر رد  مه  لیمک  و  دوب ،  راوس  رتش  رب  مالسلا  هیلع  یلع  يزور  يدنمزاین !  تخانش  شناد و  هب  نآ  ماجنا  رد  هکنآ  رگم  تسین  تسرد 

هیلع یلع  تسیچ ) ؟  تقیقح  دیسرپ ( :  درک و  هدافتسا  تصرف  زا  لیمک  دندمآ ،  یم  رفس  زا  دوب و  راوس  رتش  نامه  رب  مالـسلا  هیلع  یلع 
 ، دومرف یبلاطم  مالسلا  هیلع  یلع  هدب ،  حرـش  میارب  هک  درک  رارـصا  ار  وا  يرادن ،  ار  نآ  ندیمهف  تردق  وت  دومرف ،  وا  هب  تسخن  مالـسلا 
هک هچنآ  ینعی  دش ،  نشور  حبص  هک  نک  شوماخ  ار  غارچ  دومرف  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماجنارـس  هدب .  رتشیب  حرـش  تفگ  یم  ررکم  وا 
هب شرمع ،  رخاوا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هـک  دوـب  کـیدزن  مالـسلا  هـیلع  یلع  هـب  يردـق  هـب  لـیمک  مـتفگ .  ینک  كرد  یتـسناوت  یم  وـت 

یتسود ینیـشنمه و  راکتنایخ  دارفا  اب  نک ،  يرود  نایورود  ناقفانم و  زا  لـیمک !  يا  دومرف :  وا  هب  هلمج  زا  درک  تیـصو  وا  هب  صوصخ 
دروم ار  وت  تیادـخ  ادابم  ات  نکن ،  تکرـش  اهنآ  سلاـجم  رد  و  شاـبم ،  نارگمتـس  وریپ  زگره  نکن ،  دـمآ  تفر و  نارگمتـس  اـب  نکن ، 

هیلع یلع  رـضحم  رد  لیمک  زیهرپب .  ناراکهنگ  زا  و  رادب ،  تسود  ار  كاپ  دارفا  وگب ،  قح  لاح  ره  رد  دـهد .  رارق  دوخ  مشخ  بضغ و 
دجسم رد  اهبش  یتح  دش ،  یم  دنم  هرهب  مالسلا  هیلع  یلع  رـضحم  رد  زور  بش و  هناقـشاع  هک  دوب ،  هام  رانک  يا  هراتـس  نوچمه  مالـسلا 

لوط بش  همین  ات  اهنآ  تسشن  یهاگ  و  درک ،  یم  يونعم  یملع و  هدافتـسا  ترـضح  نآ  زا  تسـشن و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  رانک  هفوک ، 
ياه هچوک  زا  بش  یکیرات  رد  دندمآ ،  نوریب  دجسم  زا  یلع  هارمه  لیمک  دوب ؛ هتشذگ  بش  زا  یساپ  هک  اهبش  زا  یکی  رد  دیـشک .  یم 
درم هک  دش  یم  مولعم  ادص  نیا  زا  دمآ ،  یم  نآرق  يادص  بش ،  تقونآ  هناخ  نآ  رد  دندیسر  يا  هناخ  رد  هب  ات  دندرک ،  یم  روبع  هفوک 

تخـس لیمک  دوب ،  هتفرگ  ار  شیولگ  هیرگ  هک  نانچ  نآ  دـناوخ ،  یم  نآرق  روش  رپ  نیـشنلد و  ییادـص  اب  هتـساخرب و  رتسب  زا  ییاسراپ 
له لق  ّهبر  ۀـمحر  اوجری  ةرخالا و  رذـحی  اـمئاق  ادـجاس و  لـیللا  ءاـنا  تناـق  وه  نّما  دـناوخ  یم  ار  هیآ  نیا  وا  تفرگ ،  رارق  ریثءاـت  تحت 

هک سک  نآ  ای  دنرتهب  دنتسه  ایند  ياهرویز  رد  قرغ  هک  یناسک  ایآ  بابلالاولا ؛  اورکذتی  اّمنا  نوملعی  نیّذلا ال  نوملعی و  نیّذلا  يوتـسی 
وگب دراد ؛ دیما  شیادخ  تمحر  هب  و  دسرت ؛ یم  ترخآ  باتک  باسح و  زا  و  درب ،  یم  رـس  هب  هدجـس  تدابع و  هب  بش  ياه  تعاس  رد 

 . دنتسین ناسکی  هتسد ؛  ود  نیا  هک  دنناد  یم  نادنمدرخ  اهنت  دنناسکی ؟  دنلفاغ  نادان و  هک  یناسک  اب  دنتسه  هجوتم  اناد و  هک  یناسک  ایآ 
شاک يا  تفگ  یم  دوخ  اب  هک  دـش  نوگرگد  نورد ،  رد  ناـنچنآ  دینـش ،  یم  زوس  رپ  يادـص  نآ  اـب  ار  هیآ  نیا  هک  لـیمک   ( 9 رمز :  ) 

نآ رطاخ  هب  لیمک ،  لاح  ینوگرگد  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مدینش .  یم  ار  وا  نآرق  يادص  مدش و  یم  هدنناوخ  نیا  ندب  رد  ییوم 
نایخزود زا  وا  هک  ارچ  دنکن ،  هدز  تفگـش  ناریح و  ار  وت  هدنناوخ  نیا  هودنا  رپ  يادص  دومرف :  وا  هب  دش  هاگآ  زادگ  زوس و  رپ  يادـص 

تفگش ریحتم و  تهج  ود  زا  ار  لیمک  مالسلا ؛  هیلع  یلع  یلوم  نخس  نیا  تفگ .  مهاوخ  وت  هب  ار  نخـس  نیا  زار  یتدم  زا  دعب  و  تسا ، 
ربـخ نآرق  نوزحم  هدـنناوخ  نآ  ندوب  یخزود  زا  هکنیا  مود  داد ،  ربـخ  وا  ینورد  ینوـگرگد  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  یکی  درک ؛ هدز 

نآرق اب  هک  اهنامه  گنج  نیا  رد  دمآ ،  شیپ  ناورهن  گنج  ات  تشذگ  یتدم  داد .  یم  ناشن  ار  نآ  سکع  رهاظ ،  تروص  هکنیا  اب  داد ؛
دوب مالسلا  هیلع  یلع  هارمه  زابناج  يزابرس  نوچ  لیمک  دنتخادرپ  گنج  هب  وا  اب  دندناوخ و  رفاک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دنتشاد ،  راک  رس و 

رـس سپـس  دش و  لیمک  هجوتم  دوب  هدـناسر  تکاله  هب  ار  اهنآ  تخیر و  یم  بآم  سدـقم  نالدروک  نیا  نوخ  شریـشمش  زا  هک  یلع  و 
زادگ زوس و  نآ  اب  ار  نآرق  هیآ  بش  نآ  رد  هک  یـسک  نآ  لیمک !  يا  دومرف ( :  دراذگ و  ناگدش  كاله  زا  یکی  رـس  هب  ار  شریـشمش 
رایسب هک  یلاح  رد  دروخب ،  ار  رهاظ  لوگ  دیابن  هک  درب  یپ  دوخ  هابتشا  هب  دروخ و  ناکت  تخـس  لیمک  دوب ) .  صخـش  نیمه  دناوخ  یم 

نآرق و مانب  يدارفا  تسا  نکمم  یهاگ  يرآ  درک .  یم  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  تخادـنا و  یلع  ياهاپ  يور  هب  ار  دوخ  دوب  هدـش  تحاران 
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المع یسک  هچ  هک  تشاد  هجوت  رایسب  دیاب  دننزب  لوگ  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  تفرعم  اب  هژیو  نارای  زا  هک  ار  لیمک  نوچ  یصخش  مالسا ، 
 . تسین یفاک  لمع  نودب  راتفگ  تسا ،  ماما  طخ  رد 

مود تمسق 

رد و  تشاد ،  لاعف  تکرـش  یمالـسا  داعبا  همه  رد  هکلب  دوب ،  هدرکن  افتکا  تدابع  اعد و  زامن ،  هب  اهنت  لیمک  اـهگنج  رد  لـیمک  تکرش 
یگدـنز توافت ،  یب  دارفا  نوچ  زگره  تشاد ،  مهم  شقن  مالـسا ،  گرزب  ناناملـسم  فیدر  رد  اهنادـیم  رد  یعاـمتجا ؛  روما  رد  داـهج 

 . دیگنج یم  ترضحنآ  باکر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  راکادف  رـسفا  کی  وچمه  ناورهن ،  نیفـص و  گرزب  ياهگنج  رد  وا  درکن . 
هک يرجه  لاس 38  رد  تسا :  نینچ  نآ  حرـش  هک  دوب  هریزج  ياهنیمز  ظفح  يارب  هیواعم  هاپـس  اب  وا  گـنج  لـیمک ،  ياـهگنج  زا  یکی 

متشا نب  نمحرلادبع  یهدنامرف  هب  يرکـشل  هیواعم  تشاد ،  همادا  نانچمه  نیفـص ،  گنج  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هیواعم و  نیب  گنج 
 ) رادنامرف لیمک  ماگنه  نیا  رد  دومن .  مازعا  هریزج  نآ  نایعیش  لاوما  تراغ  و  هنارتیدم )  يایرد  کیدزن  هریزج (  ياهنیمز  فرصت  يارب 

تشون و همان  لیمک  يارب  تشاد  تنوکس  نیبیصن  رهـش  رد  و  دوب ،  هریزج  رادنامرف  هک  ثبـش )  دوب ( .  تارف )  کیدزن  يرهـش  تیه ( ) 
نمشد زا  يریگولج  يارب  ار  مدرم  شاب و  رایشه  الماک  هک  درک  يروآدای  همان  نآ  رد  داد .  ربخ  شرکشل  اب  نامحرلادبع  تکرح  زا  ار  وا 

نیا رد  دیاب  هدیسرن  نمشد  ات  هک  دیسر  اجنیا  هب  شرکف  درک ،  رکف  هراب  نیا  رد  لیمک  لیمک ،  تسد  هب  همان  ندیـسر  زا  سپ  نک .  هدامآ 
رد درذگب .  زرم  زا  دوش و  زرم  دراو  نمشد  تشاذگن  تفر و  شیپ  هب  دیاب  هدیـسرن  نمـشد  ات  هک  دیـسر  اجنیا  هب  شرکف  درک ،  رکف  هراب 

میریگب ار  نمشد  ولج  هتفر و  ههبج  هب  وت  رکشل  هارمه  و  میآ ،  وت  يوس  هب  رکشل  اب  هک  مناد  یم  حالـص  نینچ  تشون ،  ثبـش  همان  باوج 
هارمه و  درک ،  جیـسب  ار  دوخ  روالد  نایوجگنج  زا  رفن  دص  راهچ  گنردیب  لیمک  دیـسر .  مهاوخ  وت  هب  همان  رـس  تشپ  هک  شاب  رظتنم  و 
نمشد يوس  هب  عیرس  مه  اب  ثبـش  رکـشل  اب  دیـسر و  اجنآ  هب  هک  دوب  هدیـسرن  نمـشد  زونه  و  درک ،  تکرح  نیبیـصن  رهـش  يوس  هب  اهنآ 

گنج و هب  ررکم  ار  دوخ  هاپس  ثبش ،  لیمک و  تفرگ ،  رد  یتخس  گنج  دنتفرگ .  ار  شرکشل  نمحرلادبع و  هار  رس  و  دندش ،  راپـسهر 
اب و  تسکـش ،  مهرد  نمـشد  رکـشل  هک  دیـشکن  یلوط  دندیگنج ،  یم  رکـشل  شیپاشیپ  رد  دوخ  و  دندرک ،  یم  توعد  نمـشد  رب  هلمح 
هار رد  دـندرک و  لابند  ار  نمـشد  هاپـس  ماش )  کیدزن  اسیقرق ( )  ات (  دوخ  رکـشل  هارمه  لیمک  درک .  ینیـشن  بقع  نیگنـس  تافلت  نداد 

رکشل لیمک  يزاسکاپ ،  زا  سپ  دندومن .  كاپ  نمشد  زا  ار  نیمزرـس  نآ  طاقن  همه  و  دندناسر ،  تکاله  هب  ار  نمـشد  دارفا  زا  يرایـسب 
اب مه  ثبـش  مینک و  تعجارم  تیه )  رهـش (  هب  هک  تسا  رتهب  میـشاب ،  اجنیا  رد  تسین  مزال  رگید  لاح  تفگ  دـیبلط و  روضح  هب  ار  دوخ 

زواجت زا  ار  هریزج  نیمزرس  و  دندیگنج ،  هنادرم  ناشرکشل ،  هارمه  ثبـش  لیمک و  هچرگ  دومن .  تعجارم  نیبیـصن  رهـش  هب  دوخ  رکـشل 
یلع هب  ربخ  نیا  دندرک و  تعجارم  نوچ  دـیاین و  شیپ  هب  رگید  راب  نمـشد  ات  دـننامب  اجنامه  رد  هک  دوب  مزال  یلو  دـندرک  ظفح  نمـشد 

تسین و تسرد  امش  تعجارم  هک  تشون  همان  ثبش  لیمک و  يارب  اذل  دیدنـسپن ،  ار  اهنآ  تعجارم  مالـسلا  هیلع  یلع  دیـسر  مالـسلا  هیلع 
یلع تداهش  زا  سپ  لیمک  مالسلا  هیلع  یلع  تداهش  زا  سپ  لیمک  دینک !  ظفح  ار  اهزرم  ات  دینامب  یقاب  لحم  نامه  رد  تسیاب  یم  امش 

هب تشاد ؛  لاعف  شقن  نمـشد  اب  ترـضح  نآ  ياهگنج  تموکح و  لیکـشت  رد  و  دـیدرگ ،  نسح  ماـما  راداـفو  ناراـی  ءزج  مالـسلا  هیلع 
رب هیواعم  سپس  و  دیشک ،  سب )  شتآ  حلص (  هب  نسح  ماما  يارجام  هکنآ  زا  سپ  دنا .  هتسناد  نسح  ماما  هژیو  نارای  زا  ار  وا  هک  يروط 

تحت تخس  ار  اهنآ  هیواعم  هاگتسد  هک  دندوب ،  يا  هتسجرب  نادرم  زا  راتخم ،  ربنق و  رامت و  مثیم  نوچمه  لیمک  دیدرگ ،  طلـسم  عاضوا 
رگا دنتسناد  یم  اریز  دنداد .  رارق  راشف  ریز  تخس  هدرک و  ینادنز  ار  دارفا  نیا  دش ،  رتشیب  يریگتخـس  هک  هیواعم  زا  سپ  و  تشاد ،  رظن 

زا لبق  زور  هد  ار  رامت  مثیم  دنراد .  یمن  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرای  زا  تسد  لد  رادیب  نادرم  نیا  دـنک ،  مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
لیمک تداهش  ربخ  مالسلا  هیلع  یلع  دندوب .  دیزی  رگمتس  هاگتسد  رظن  تحت  لیمک ،  دننام  ینادرم  و  دنتشک ،  قارع  هب  نیسح  ماما  دورو 
لیمک زا  دیزی  هاگتـسد  يرآ  دناسر .  یم  لتق  هب  تیبلها  ام  اب  یتسود  رطاخ  هب  ار  وت  جاجح  هک  دوب  هدومرف  وا  هب  و  دوب ؛ هداد  لیمک  هب  ار 
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یتح و  دیشک ؛ یمن  مالـسلا  هیلع  یلع  كاپ  نامدود  یلع و  زا  تسد  وا ،  هک  ارچ  دیـسرت ،  یم  شیالآ  یب  كاپ و  افـصاب و  درمریپ  نیا  ، 
دوش نم  هجوتم  ریشمش  نارازه  رگا  دومرف ( :  هک  دوب  ششوگ  هزیوآ  مالسلا  هیلع  یلع  نخس  و  دسرب ،  تداهش  هب  هار  نیا  رد  دوب  رضاح 

زگره هدـش ،  گرزب  بتکم  نیا  رد  لـیمک  مریمب . )  زاـن  رتـسب  رد  هک  تسا  رتـهب  رتناـسآ و  میارب  موش ،  هعطق  هعطق  ادـخ ،  هار  رد  نم  و 
هفیلخ نیمجنپ  کلملادبع  تنطلس  نامز  جاجح  روتسد  هب  لیمک  زوسناج  تداهش  دورب .  هیما  ینب  تموکح  تلذ  راب  ریز  هک  دوبن  رـضاح 
یغای یمیخژد  هک  ار  یفقث  فسوی  نب  جاجح  ناـفلاخم ،  زا  يریگولج  يارب  تفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  هک  یتقو  وا  دیـسر ،  ارف  يوما 

و نافلاخم ،  نتـشک  زا  و  تشاد ،  لوغم  زیگنچ  نوچمه  يا  هیحور  جاجح  درک .  نآ  فارطا  هفوک و  ياورنامرف  دوب ،  نشخ  يرگمتـس  و 
 : دیوگ يوما  مانشوخ  هفیلخ  زیزعلادبع  نب  رمع  هک  دوب  تسپ  كاپان و  ردقنآ  وا  درب .  یم  تذل  گرم  ماگنه  شربارب  رد  اهنآ  ندز  رپرپ 
دش میهاوخ  هدنرب  هقباسم  نیا  رد  میهد ،  ناشن  ناونع  نیا  هب  ار  جاجح  ام  دنک ،  یفرعم  ار  یسک  كاپان ،  دارفا  هقباسم  رد  یتما  ره  رگا  ) 

يرازیب مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تفگ  یم  تفرگ و  یم  ار  اـهنآ  دوب ،  شکیدزن  ناراـی  صوـصخ  هب  یلع ،  ناتـسود  نوـخ  هنـشت  جاـجح  . ( 
هب هک  ریبج  نب  دیعس  ربنق و  دننام  دندش ،  یمن  جاجح  رما  زا  تعاطا  هب  رضاح  دندرک و  یم  یگداتـسیا  تماقتـسا  لامک  اب  اهنآ  دییوجب . 

رگمتس نیا  تسد  زا  ور  نیا  زا  تشک ،  دهاوخ  امتح  دنک ،  ریگتسد  ار  وا  جاجح  رگا  هک  تسناد  یم  لیمک  دندش .  هتـشک  جاجح  تسد 
محر ریبک  ریغـص و  هب  جاجح  هک  تسناد  یم  اما  تشذـگ ،  یم  لـیمک  رمع  زا  لاـس  هکنیا 90  اب  درک ،  یم  ناـهنپ  ار  دوخ  ماـشآ ،  نوخ 

وا تشگ  وا  لابند  هچ  ره  جاجح  درک ،  یم  یگدنز  هنایفخم  لیمک  درب !  یم  رس  دنشاب  هک  یعـضو  ره  رد  ار  یلع  ناتـسود  و  دنک ،  یمن 
یتقو دنک .  یفرعم  ار  دوخ  لیمک  ات  دننک  عطق  دنتـسه ،  لیمک  ناشیوخ  زا  هک  ار  یناسک  قوقح  هریج و  داد  روتـسد  ماجنارـس  تفاین .  ار 

وت ملظ  راتفرگ  نم ،  رطاخ  هب  يا  هدـع  هک  تسین  راوازـس  هدـنامن ،  يزیچ  نم  هب  رمع  زا  تفگ  دوخ  اب  دـش ،  علطم  روتـسد  نیا  زا  لـیمک 
 : تفگ لیمک  یتشاد !  تکرـش  نامثع  لـتق  رد  هک  ارچ  تشک .  مهاوخ  ار  وت  تفگ :  جاـجح  دـننامب .  مورحم  دوخ  قوقح  زا  دـندرگ و 

روتسد دادن  تلهم  افصاب  هلاس  دون  درمریپ  نآ  هب  رگید  جاجح  یناسر !  یم  لتق  هب  ارم  وت  هک  داد  ربخ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
رد ار  شرس  ماجنارـس  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  شیالوم  هدرپسرـس  تسخن  زا  هک  وا  دندرک .  ادج  شندب  زا  ار  شرـس  محر  یب  نادالج  داد 

يداو ناتـسربق  رد  ار  شرهطم  ندب  دش .  عقاو  هفوک  رد  يرجه  یلقن 81 )  هب  و  لاس 83 (  رد  لیمک  تداهش  داد .  مالـسلا  هیلع  یلع  هار 
 ، تسا صخشم  رهاظ و  هّیوث )  مانب (  یکچوک  لت  رانک  رد  هنانح  دجسم  یقرش  هیحان  رد  شدقرم  نونکا  مه  دندرک ،  نفد  فجن  مالـسلا 
هب مالسا  هب  تمدخ  هار  رد  ار  شرمع  هک  تفرعم  لامک و  درم  لیمک  رب  دورد  دشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هار  ناگتفیـش  ترایز  لحم  و 

 . دش دیهش  مالسا  هار  رد  ماجنارس  دیناسر و  نایاپ 

یناحور دوجو  هفسلف 

رخاوا درک :  لقن  داد  خر  شدوخ  یگدنز  رد  هک  ار  هرطاخ  نیا  یفسلف  یقت  دمحم  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  اناوت  بیطخ 
اجنآ رد  لاس  لیوحت  ماگنه  میورب و  دهـشم  هب  مه  اب  اـت  درک  توعد  ارم  نارهت  ناـناگرزاب  زا  یکی  دوب ،  یـسمش  لاس 1316  هام  دنفسا 
رظتنم دراد و  رفاسم  راهچ  هدرک  فقوت  يراوس  کی  ژاراگ  رد  میدید  دوب ،  مک  يراوس  لیبموتا  نامز  نآ  میتفر ،  ژاراگ  هب  مه  اب  میشاب ، 

هک یتقو  دورب ،  دهشم  هب  نانمس  هار  زا  ات  درک  تکرح  میدش و  نآ  راوس  رگید  رفاسم  کی  قافتا  هب  منابزیم  نم و  تسا ،  رگید  نارفاسم 
نینچ ار  شدوخ  دعب  و  دش ،  ایوج  نارفاسم  لغش  زا  یکی  یکی  دیچیپ  پچ  تمس  هب  دوب  هتسشن  ولج  رد  هک  يدرم  دمآ ،  نوریب  نارهت  زا 

لوغشم اجنآ  رد  مورب و  ناهفصا  هب  متشاد  میمصت  لبق  لاس  دنچ  متشاد ،  هناختراجت  دهـشم  رد  مراد  مان  یکـسناشاک  نم  درک ( :  یفرعم 
هتشاذگ شیاپ  ولج  رد  لاقترپ  گرزب  تکاپ  ود  وا  مدرگ ،  یم  زاب  دهشم  هب  نونکا  مدش و  فرصنم  یلو  متفر  ناهفصا  هب  موش ،  تراجت 

ره هب  دوب ،  مک  لاقترپ  لاقتنا  لقن و  تالکـشم  رثا  رب  ناـمز  نآ  رد  هتبلا  مرب ،  یم  هفحت  میاـه  هون  يارب  ار  اـهلاقترپ  نیا  تفگ  یم  دوب و 
هکنیا هب  هجوت  اب  یخیشآ ( .  متفگ :  تخانش )  یمن  ارم  تسیچ ( ؟  امش  لغش  تفگ :  درک و  ور  نم  هب  یکـسنشاک  دش ،  نم  تبون  لاح 
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مهیلع ناماما  ربمایپ ،  ادخ و  زا  میهد ،  یم  دای  مدرم  هب  ار  ینید  لیاسم  متفگ :  تسیچ ؟  یخیـشآ  تفگ :  دوب )  ناخ  اضر  تنطلـس  نامز 
اهفرح نیا  زا  تفگ ( :  دایرف  اب  درک و  عطق  ار  منخس  مدیسر  اجنیا  هب  ات  مییوگ .  یم  نخـس  مارح  لالح و  تالماعم ،  تادابع ،  مالـسلا ، 

تـساوخ منابزیم  درک ،  یبدا  یب  یخاتـسگ و  بیترت  نیا  هب  دیهد ) .  یم  رده  ار  همه  رمع  و  دیا ،  هدرک  لطعم  ار  مدرم  دـیرادرب ،  تسد 
هام دنفسا  رخاوا  میدیسر ،  يا  هناخدور  هب  ات  دومیپ  یم  هار  نانچمه  لیبموتا  تسا .  رفس  لوا  العف  دشاب  تکاس  متفگ  دهدب ،  ار  شباوج 

تفگ درک و  فقوت  دز و  رانک  ار  نیـشام  هدـننار  دـنک ،  روبع  هناخدور  فک  زا  تسیاب  یم  لیبموتا  دوب ،  يراج  بآ  هناـخدور  ناـیم  رد 
راد فقس  نویماک  کی  ات  دیشکن ،  یلوط  دشکب ،  نوریب  ار  نیـشام  میدنام ،  بآ  لخاد  رد  رگا  دیایب ،  گرزب  لیبموتا  ات  مینک  ربص  دیاب 

يوس نآ  رد  درک و  روبع  نویماک  دندوب ،  هتسشن  مه  رس  تشپ  اهراب  يور  مه  نارفاسم  و  دوب ،  نارفاسم  راب  نویماک  فک  رد  دیسر ،  ارف 
راشف رثا  رب  بآ  طسو  رد  درک ،  تکرح  ام  لیبموتا  هک  یتقو  دندش ،  هدایپ  دندوب  دهـشم  راوز  یناردنزام و  هک  شنارفاسم  داتـسیا و  بآ 

رد دنک .  روبع  زین  لیبموتا  فک  زا  بآ  ات  میرادهگن  الاب  ار  اهاپ  مینک و  زاب  ار  لیبموتا  ياهرد  تفگ :  هدـننار  دـش ،  شوماخ  بآ ،  دایز 
هک یتقو  دش .  دراو  هناخدور  هب  بآ  تکرح  اب  اهلاقترپ  دش و  هراپ  اهتکاپ  نیـشام  فک  زا  بآ  روبع  رثا  رب  دـید  یکـسناشاک  ماگنه  نیا 
 ، دنتفر یم  بآ  طسو  هب  اهنآ  نتفرگ  يارب  و  دندز ،  الاب  ار  دوخ  ياهراولش  داتفا ،  بآ  يور  روانـش  ياهلاقترپ  هب  نویماک  نارفاسم  مشچ 

ناریاز يا  متفگ ( :  مدرم  هب  نم  دنروخن ،  ار  اهنآ  دـننک ،  عمج  دـنریگب و  ار  اهلاقترپ  وگب  مدرم  هب  تفگ :  درک و  ور  نم  هب  یکـسناشاک 
دیریگب و بآ  زا  ار  اهنآ  تسا ،  اقآ  نیا  لام  اهلاقترپ  دیور ،  یم  ترایز  هب  دـیراد  امـش  دـیروخب ،  ار  اهلاقترپ  نیا  ادابم  سدـقم !  دهـشم 
اب مه  نویماک  هدـننار  دـنداد .  شبحاص  لیوحت  اج  کی  دـنتفرگ و  ار  اـهلاقترپ  دندیـشک  تمحز  مه  اـهنآ  دـیهدب ) .  شبحاـص  لـیوحت 

الاح متفگ ( :  وا  هب  نم  درک ،  رکشت  نم  زا  یکـسناشاک  میدرک ،  تکرح  دیـشک و  نوریب  بآ  زا  ار  ام  لیبموتا  لسکوب  میـس  زا  هدافتـسا 
لاوما و ظفح  بجوم  و  تسا ،  مهم  رایسب  تیناحور  لغش  هک  تفایرد  درب و  یپ  دوخ  هابتشا  هب  وا   ( 65 هچ ( ) ؟  ینعی  یخیشآ  يدیمهف 

 . دش دهاوخ  یگدنز  شیاسآ  یعامتجا و  کین  طباور  سومان و  تینما و 

مالسلا هیلع  یلع  يزاون  فعضتسم 

هتفرگ ار  هبعک  هدرپ  دمآ و  هبعک  رانک  هب  هدیرب  اج  همه  زا  شتسد  دوب و  هدروآرد  ياپ  زا  ار  وا  يراکهدب  یتسدیهت و  هک  دنمتـسم  يدرم 
يا هظحل  دـمآ ،  هبعک  رانک  تدابع  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  درک .  یم  زاین  زار و  زوسناج  تلاح  اـب  دوب و  هدروآ  ادـخ  هب  هاـنپ  و 

ناسرب نم  هب  ار  لوپ  نیا  مراد ،  جایتحا  لوپ  مهرد  رازه  راهچ  هب  ایادخ !  دیوگ ( :  یم  يراز  هیرگ و  لاح  رد  يدرم  دینـش  درک ،  فقوت 
تزاین برع  ردارب  دومرف ( :  وا  هب  دنک ،  تیامح  وا  زا  دراد  ناکما  رگا  دـنیبب  ات  تفر  وا  زا  شیپ  نافعـضتسم  یماح  مالـسلا  هیلع  یلع  ! ( 

هناخ نآ  مهرد  رازه  اـب  مزادرپب و  ار  دوخ  يراکهدـب  نآ  مهرد  رازه  اـب  اـت  مدـنمزاین  مهرد  رازه  راـهچ  هب  نم  تفگ :  برع  تسیچ ) ؟ 
تیاـعر دوـخ  ياـضاقت  رد  دوـمرف :  ماـما  میاـمن !  یگدـنز  شاـعم  فرـص  ار  نآ  مهرد  رازه  منک و  جاودزا  نآ  مهرد  رازه  اـب  و  مرخب ، 

تزاین نیا  ات  ایب  ما  هناخ  هب  وش ،  بلاطوبا  رـسپ  یلع  نم ،  يایوج  هنیدم  رد  هنیدـم ،  هب  ایب  تسا ،  قح  یهاوخ  یم  هچنآ  يدرک ،  فاصنا 
ریسم رد  تفرگ ،  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  غارس  هنیدم  رد  دش ،  هنیدم  مزاع  تسب و  ار  رفس  راب  دش ،  لاحشوخ  برع  مزاس .  فرطرب  ار 

هیلع نیسح  هب  برع  دندیسر ،  هناخ  هب  یتقو  دندش ،  راپـسهر  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  مه  اب  درک و  دروخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  هار 
رظتنم رد ،  تشپ  يدرک ،  شیاهزاین  عفر  تنامض  وا  هب  هکم  رد  لبق  زور  دنچ  هک  یبرع  وگب ،  مالـسلا  هیلع  یلع  تردپ  هب  تفگ  مالـسلا 

یلع روضح  هب  برع  داد ،  دورو  هزاجا  گنردیب  یلع  دناسر ،  ضرع  هب  ار  ارجام  دمآ و  ردپ  تمدـخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا .  هزاجا 
ناملس داتسرف ،  ناملس  غارس  ار  یسک  سپس  دومن و  ییاریذپ  برع  زا  یمرگ  لابقتسا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  دیدرگ ،  فرـشم  مالـسلا  هیلع 

يارب هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  زا  هک  ار  يا  هچغاب  نآ  دومرف ( :  ناملس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دیـسر .  ترـضح  نآ  روضح  هب 
غاب وگتفگ  زا  سپ  دندمآ ،  اهنآ  درک  ربخ  ار  ناناگرزاب  ناملس  میراد ) .  جایتحا  شلوپ  هب  هدب  رارق  شورف  ضرعم  رد  هدنام  راگدای  هب  ام 
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ار نآ  مهرد  لهچ  رازه و  راهچ  مالسلا  هیلع  یلع  داد .  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  شلوپ  تخورف و  اهنآ  زا  یکی  هب  مهرد  رازه  هدزاود  هب  ار 
هب هنیدم  زا  و  هنیدـم ،  هب  هکم  زا  برع  رفـس  جراخم  مه  مهرد  لهچ  دوب و  هداد  برع  هب  هک  یلوق  يراب  مهرد  رازه  راهچ  داد .  برع  هب 

هناخ هب  یتقو  هک  يروط  هب  دومن ،  میسقت  اهنآ  نیب  ار  لوپ  هیقب  یلع  ترضح  دندمآ ،  همه  دنداد  عالطا  ار  هنیدم  نادنمتسم  سپس  هکم ، 
سپ هکنیا  بلاج  دنتـشاد ،  یگدـنز  هنیزه  هب  دـیدش  زاین  شا  هناـخ  لـها  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دوب ،  هدـنامن  لوپ  زا  يزیچ  يرگید  تشگرب 

یگنادرم و و  درک ،  ریخ  ياـعد  شرهوـش  يارب  دـش ،  ربخاـب  ناـیرج  زا  مالـسلا  اـمهیلع  همطاـف  مالـسلا  هیلع  یلع  راوـگرزب  رـسمه  هکنآ 
 ( 66 دوتس ( .  ار  نادنمتسم  زا  وا  هنارگراثیا  تیامح 

تمواقم راکتشپ و  هیاس  رد  يزوریپ 

یـسک هچ  دومرف :  دوخ  كدـنا  باحـصا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دـش ،  لزان  ادـخ  فرط  زا  نآرق  نمحرلا )  هروس (  هک  یماگنه 
گرم اب  يواسم  نآرق  ندناوخ  طیارـش ،  نآ  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دناوخب ،  شیرق  نارفاک  روضح  رد  ار  تایآ  نیا  دورب و  تسا ،  رـضاح 

تساخرب و دوعـسم  نبا  زاب  درک .  ار  مالعا  نیا  رگید  راب  دـناشن و  ار  وا  ربمایپ  مور .  یم  نم  تفگ  تساـخرب و  دوعـسم  نب  هّللادـبع  دوب . 
نبا داد ،  هزاـجا  دوعـسم  نبا  هب  لاـح  ره  هب  مور .  یم  نم  تفگ  دوعـسم  نبا  درک ،  مـالعا  زین  موس  راـب  يارب  ربماـیپ  مور ،  یم  نم  تفگ 

تایآ زونه  دش ،  لوغـشم  نمحرلا  هروس  تایآ  توالت  هب  تیعطاق  لامک  اب  تفر و  دوب  شیرق  رافک  عامتجا  لحم  هک  هبعک  رانک  دوعـسم 
ینیب زا  دـش و  هراپ  دوعـسم  نبا  شوگ  هک  تفرگ ،  کتک  داب  هب  ار  دوعـسم  نبا  نانچنآ  تساخرب و  لهجوبا  هک  دوب  هدـناسرن  نایاپ  هب  ار 

 . دیسر ربمایپ  روضح  هب  دوب ،  هدز  هقلح  کشا  شمـشچ  رد  و  دوب ،  نوخ  رد  قرغ  هک  یلاح  رد  دوعـسم  نبا  دیدرگ ،  ریزارـس  نوخ  شا 
لاح رد  لیئربج  دید  ناهگان  دنکفا ،  نییاپ  ار  شرـس  هک  يدح  هب  دش ،  رطاخ  هدرـسفا  دـید ،  ار  عضو  نیا  ات  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ 
یم دوعـسم  نبا  هکنیا  اب  يدنخ  یم  منیب  یم  ار  وت  دومرف ( :  لیئربج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دـهد .  یم  هدژم  هدـمآ و  دورف  هدـنخ 

ناناملسم هک  یتقو  دمآ ،  شیپ  ردب  گنج  ات  تشذگ  ارجام  نیا  زا  اهلاس  یبای .  یم  رد  ار  ما  هدنخ  زار  يدوزب  تفگ :  لیئربج  دیرگ ) ؟ 
زا يا  هرهب  مهاوخ  یم  مه  نم  دناسر  ضرع  هب  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  دوعـسم  نبا  دـندش ،  زوریپ  گنج  نآ  رد 

دوخ هزین  دومرف :  دوبن )  بجاو  وا  رب  داهج  رطاخ  نیمه  هب  هک  ناوتان  درمریپ  نآ  هب  هلآ (  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  مشاب .  هتشاد  گنج  نیا 
نادـهاجم شاداپ  هب  تروص  نیا  رد  ناسرب و  لتق  هب  ار  وا  دـنراد  یقمر  رافک ،  زا  مادـک  ره  نیبب  نک ،  شدرگ  ناحورجم  نیب  رادرب و  ار 

یم هطوغ  دوخ  نوخ  رد  هک  داتفا  لهجوبا  هب  شمشچ  ناهگان  تخادرپ ،  شدرگ  هب  تشادرب و  ار  دوخ  هزین  دوعـسم  نبا  دیـسر .  یهاوخ 
رب رود  زا  ار  دوخ  هزین  تفر و  ولج  هب  طاـیتحا  اـب  دـشاب ،  هتـشاد  نتـساخرب  تردـق  زونه  لـهجوبا  اداـبم  هک  دیـسرت  دوعـسم  نبا  دروـخ ، 
وا ات  لهجوبا  تسشن  لهجوبا  هنیس  رب  تفر و  ولج  هب  درادن ،  نتساخرب  تردق  لهجوبا  هک  دیمهف  داد ،  راشف  تشاذگ و  لهجوبا  هاگولگ 

زوریپ و مالسا  هیلع ؛  یلعی  وملعی و ال  مالـسالا  تفگ ( :  دوعـسم  نبا  يا ) !  هتـسشن  دنلب  ناکم  رب  ناپوچ  يا  تفگ ( :  تخانـش ،  دید  ار 
نییاپ زا  ارم  رـس  ریگرب و  تسا  رت  هدنرب  رتزیت و  هک  ار  مریـشمش  نیا  تفگ :  لهجوبا  دباین ) .  یگرزب  مالـسا  رب  زیچ  چیه  تسا و  دنلبرس 
ردقنآ درک ،  ادج  نت  زا  ار  وا  رـس  دوعـسم  نبا  دنک ،  هولج  گرزب  دنرب ،  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  دزن  ار  مرـس  یتقو  ات  ربب ،  ولگ 

هب ات  دـیناشک  نیمز  رد  ار  نآ  دز و  هرگ  نآ  هب  یبانط  درک و  خاروس  ار  لهجوبا  شوگ  دـنک ،  لمح  ار  رـس  تسناوت  یمن  هک  دوب  ناوتاـن 
نیا تفگ :  دـیدنخ و  دوب ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  روضح  رد  لـیئربج  ماـگنه  نیا  رد  دروآ ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  روـضح 
هدش هدیرب  شوگ  هارمه  زین  رس  اجنیا  رد  یلو  دیرد ،  لهجوبا  نیمه  ار  دوعسم  نبا  شوگ  هک  یتقو  نآ  ياج  هب  لهجوبا  هدش  هراپ  شوگ 

راکشآ درک  یم  تماقتسا  راکتـشپ و  رثا  رب  مواقم  ناناملـسم  ناشخرد  هدنیآ  زا  تیاکح  هک  لیئربج  یلبق  هدنخ  زار  بیترت  نیا  هب  تسا . 
زا نم ،  نوعرف  دومرف ( :  ربمایپ  دیناسر ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ضرع  هب  ار  لهجوبا  نخـس  نیرخآ  دوعـسم  نبا  هک  یتقو  دـیدرگ . 
 ، مدروآ نامیا  یسوم  هب  تفگ :  دید ،  ار  گرم  ياه  هناشن  هک  یماگنه  یـسوم  نوعرف  اریز  دوب ،  رتجوجل  مالـسلا ،  هیلع  یـسوم  نوعرف 
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 ( . ( 67 دوزفا (  شنایغط  یشکرس و  رب  گرم  ماگنه  نوعرف  نیا  یلو 

اهلیف ربارب  رد  بیجع  رتش 

ناتساد نیا  هب  مدز ،  یم  قرو  ار  مالسا  ناشخرد  خیرات  يزور  نم  دراد ،  گنراگنر  وبشوخ و  ياهلگ  عون  همه  هک  تسا  يرازلگ  خیرات 
ندناوخ زا  امـش  مدومن  غیرد  هک  دوب  نیرفآ  هسامح  شخبتذل و  يردق  هب  مدـناوخ  یتقو  مدروخرب ،  تسا  يرجه  لاس 14  هب  طوبرم  هک 

نییآ تسا :  نیا  ناتـساد  نآ  و  دیزومایب .  سرد  دیربب و  تذـل  دـیناوخب و  ات  مداد  رارق  زین  امـش  سرتسد  رد  ور  نیا  زا  دـیوش  مورحم  نآ 
مچرپ هک  دنتساوخ  یم  تعاجش  تردق و  لامک  اب  اهنآ  هک  دوب ،  هدیـشخب  شنیب  ورین و  تکرح و  ناناملـسم ،  هب  نانچنآ  مالـسا  دنمورین 

کی هب  هدـمآ و  نوریب  داسف  یگدرب و  تلذ و  راـب  ریز  زا  مالـسا  هیاـس  رد  اـیند  مدرم  همه  اـت  دـندروآرد  زازتها  هب  اـج  همه  رد  ار  مالـسا 
هزاورد زا  زاغآ  نامه  رد  مالسا  هک  دش ،  ناریا  ام  زیزع  روشک  بیصن  دوز  یلیخ  تداعس  نیا  دندرگ .  لئان  راختفارپ  ناشخرد و  یگدنز 

ره رد  هک  دیناد  یم  یلو  دندرک ،  لابقتسا  مالسا  زا  هعماج ،  زوسلد  هدیمهف و  نایناریا  تفرگ .  ارف  ار  ناریا  تشذگ و  برعلا  ةریزج  ياه 
ات دندش ،  ناریا  دراو  زهجم  یهاپس  اب  عاجش  رویغ و  ناناملـسم  هک  یماگنه  تسه ،  تلادع  حالـصا و  فلاخم  نکـش و  راک  يا ،  هعماج 
 ، دنروآ نوریب  رگلواپچ  ناهاش  اهتوغاط و  غوی  ریز  زا  ار  ناریا  فعضتسم  تلم  دننک و  هتـشارفارب  زیزع  نیمزرـس  نیا  رد  ار  مالـسا  مچرپ 
هب ناناملسم  اب  گنج  يارب  هداد و  لیکشت  یگرزب  هاپـس  دندید  یم  رطخ  رد  ار  دوخ  یـصخش  عفانم  هک  نالهاج  ناکاپان و  نانکـشراک و 

بابسا تالآ و  هب  الماک  سراف  هاپس  تفرگرد .  گنج  هفوک  کیدزن  یناریا ،  حلسم  نادند  ات  هاپس  مالسا و  هاپس  نیب  دندمآرد .  تکرح 
گرب زاس و  نیا  اب  دنتـساوخ  یم  و  دـندوب ،  هدـش  راوس  اـهنآ  رب  دنتـشاد ،  هارمه  هب  لـیف  گـنج 33  نیا  رد  یتح  دـندوب ،  زهجم  یگنج 
دنیامن فیعضت  ار  اهنآ  هیحور  دنناسرتب و  ار  ناناملسم  دنور ،  یم  اهنآ  گنج  هب  یگنج  ناراوس  لیف  هک  ناناملسم  ندش  ربخ  اب  یگنج و 
ياهلیف لیف و  نآ  ندید  اب  ناناملـسم  ياهبـسا  ات  دندوب ،  هداد  رارق  دوخ  رگـشل  بلق  رد  ار  دوخ  گنر  دیفـس  گرزب و  لیف  هکنیا  بلاج  . 

 ، دـش مه  روط  نیمه  اقافتا  ددرگ ،  اهنآ  تسکـش  هجیتن  رد  ناناملـسم و  ياهبـسا  ینیـشن  بقع  ثعاـب  عوضوم  نیمه  و  دـننک ،  مر  رگید 
 ، یگنج زومر  هب  هاگآ  رایشه و  مه  دندوب و  عاجش  مه  ناناملـسم ،  دنتفر .  یمن  ولج  هب  هدرک و  مر  اهلیف  نآ  ندید  اب  ناناملـسم  ياهبـسا 

نابایب رد  تروشم  هسلج  گنردیب  دمآ ،  شیپ  نیا  اب  ناناملـسم  درکن ،  ناناملـسم  نایم  رد  يدـب  رثا  هنوگ  چـیه  نمـشد  زومرم  هشقن  نیا 
ام ياهبسا  درک ،  دیاب  هچ  دیزادنا ،  راک  هب  ار  دوخ  ياهرکف  رتدوز  ره  دز  دایرف  یکی  دنتخادرپ .  وگتفگ  هب  هراب  نیا  رد  دنداد و  لیکـشت 

نیا رد  دـینک .  يرکف  هدـشن  رید  ات  میروخ . . .  یم  تسکـش  امتح  عضو  نیا  همادا  اب  دـندرک ،  مر  بیرغ  بیجع و  ياهلیف  نآ  ندـید  اـب 
دوب نیا  نآ  دـندروآرد و  ارجا  هلحرم  هب  ار  نامه  دـش و  عقاو  همه  دنـسپ  دروم  هک  درک  یبلاج  بوخ و  داهنـشیپ  یکی  تروشم ،  سلجم 

میدـنبب و رتش  نآ  هب  ار  اهنآ  گنراگنر  ياه  هچراپ  اب  هدراذـگ ،  نآ  ندرگ  تشپ و  هب  لـج  دـنچ  مینک  باـختنا  یگرزب  رتش  تفگ :  هک 
میتسرفب نادیم  هب  ار  نآ  وهایه  نآ  اب  مینک و  تسرد  هدیدن  ار  نآ  دوخ  ینالوط  رمع  رد  یلیف  چیه  یتح  هک  یبیجع  يالویه  کی  هصالخ 

 ، دش یلمع  گنردیب  داهنشیپ  نیا  تخاس .  میهاوخ  دراو  نمشد  رب  ار  تسکش  هبرض  نیرتگرزب  هجیتن  رد  هدرک و  مر  اهلیف  راب  نیا  اعطق  ، 
ار نآ  یماظن  گرب  زاس و  اب  هتفرگ  ار  نآ  رود  دـندرک  تسرد  بیجع  يرتش  نآ  زا  میتفگ  هک  یبیترت  هب  هدروآ و  شیپ  هب  ار  یگرزب  رتش 
مه زا  بیترت  نیا  هب  مجع  هاپـس  و  دندراذگ ،  رارف  هب  اپ  یفرط  هب  هدرک و  مر  هرظنم  نآ  ندید  اب  مادکره  اهلیف  ناهگان  دندروآ .  نادیم  هب 

هدرک دراو  نمشد  هب  يا  هدننکش  هبرض  یگنج ،  کیتکات  ریبدت و  نیا  ندز  راک  هب  تروشم و  هسلج  زا  هدافتسا  اب  ناناملسم  دش و  هدیشاپ 
 ( . 68 دندش (  زوریپ  اهنآ  رب  سپس  و 

نایچاشامت نانکش و  نوناق  باذع 

نایب هیآ 165  ات  هیآ 163  نمض  رد  فارعا  هروس  رد  هدرـشف  روط  هب  هک  تسا  تبـس  باحـصا  ناتـساد  نآرق  بلاج  ياهناتـساد  زا  یکی 
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خسم هنیزوب  تروص  هب  هورگ  ود  ره  دندرکن و  یهن  راک  نیا  زا  ار  نانکش  نوناق  هکنانآ  دنتسکش و  ار  نوناق  هکنانآ  ناتـساد  تسا ،  هدش 
 ) رهش رد  یهورگ  رصع  نیا  رد  دوب ،  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  يربمایپ  رـصع  تسا :  نینچ  داجـس  ماما  هدومرف  هب  ارجام  لصا  دندش ، 

و دوب ،  هدرک  یهن  هبنـش  زور  رد  یهام  دیـس  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـندرک ،  یم  یگدـنز  تشاد ،  رارق  خرـس  ياـیرد  لـحاس  رد  هک  هلیا ) 
ياهزور یلو  دـندش  یم  رهاظ  ایرد  رانک  دـندرک  یم  تینما  ساسحا  نایهام  ار  زور  نآ  دـندوب ،  هتفگ  اهنآ  هب  ار  ادـخ  یهن  نیا  ناربماـیپ 

نیا هشقن  نآ  دندرک و  حرط  یبیجع  هشقن  یعرش و  هالک  ناوارف ،  یهام  دیص  يارب  لیئارسا  ینب  ناتسرپایند  دنتفر .  یم  ایرد  رعق  هب  رگید 
رد هبنـش  زور  اهنآ  و  دنوش ،  ضوح  دراو  یناسآ  هب  اهیهام  هک  يروط  هب  دننک ،  تسرد  ایرد  رانک  رد  ییاهلودـج  اه و  هچـضوح  هک  دوب 

يدایز یهام  زیمآ  هلیح  هار  نیمه  زا  دش .  یلمع  هشقن  نیمه  دـننک و  اهنآ  دیـص  هب  مادـقا  هبنـشکی  زور  و  دـنیامن ،  سوبحم  اهـضوح  نآ 
نآ رد  دنداهن .  رـس  تشپ  لاونم  نیا  هب  ار  یگدنز  یتدم  دندروآ و  یم  تسد  هب  هار  نیا  زا  ار  يراشرـس  تورث  دـیدرگ و  یم  ناشبیـصن 
اهنآ زا  هتسد  کی  دندوب :  هتـسد  هس  هدش  لقن  هک  یتایاور  قباطم  اهنیا  دندرک ،  یم  یگدنز  تیعمج  رفن  رازه  دنچ  داتـشه و  دودح  رهش 
یم یهن  دنوادخ  تفلاخم  زا  ار  نانآ  اهنآ ،  زا  هتـسد  کی  و  دندز ،  تسد  نآ  هب  دندوب و  دونـشخ  هلیح  نیا  هب  رفن )  رازه  داتفه  دودـح  ) 
ارچ ادیدش ؛ اباذع  مهبّذعم  وا  مهکلهم  هّللا  اموق  نوظعت  مل  دنتفگ ( :  یم  ناگدننک  یهن  هب  هوالع  هب  دندوب و  تکاس  موس  هتـسد  دندرک ، 
یم خساپ  رد  ناگدننک  یهن   ( 164 فارعا :  دیهد ( ) ؟  یم  دنپ  دنک ،  یم  لزان  اهنآ  رب  باذـع  ای  دـنک  یم  ناشکاله  ادـخ  هک  ار  یموق 

هدادن ماجنا  ار  شا  هفیظو  دنکن ،  داسف  زا  یهن  یسک  رگا  ینعی  میشاب (  روذعم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ات  میهد  یم  دنپ  ار  موق  نیا  ام  دنتفگ : 
رثا دوخ  راتفگ  رد  هک  یتقو  درکن ،  ریثءات  دندرک ،  یم  رکنم  زا  یهن  ررکم  هک  هتسد  نیا  راتفگ  هکنآ :  نخـس  هاتوک  تسین ) ؟  روذعم  و 

لزان باذع  یبش  همین  ناهگان  هک  تسین  ینانیمطا  چیه  دنتفگ  دوخ  اب  دندومن و  تنوکس  يرگید  هیرق  رد  هدرک و  يرود  اهنآ  زا  دندیدن 
 ، درک خـسم  اه  هنیزوب  تروص  هب  ار  هلیا )  رهـش (  نینکاس  مامت  دـنوادخ  یهاگنابـش  اهنآ ،  نتفر  زا  سپ  میـشاب .  اهنآ  نایم  رد  ام  دوش و 

ياهاتسور هب  هثداح  نیا  ربخ  دمآ  یم  نوریب  رهـش  زا  یـسک  هن  دش و  یم  دراو  یـسک  هن  درکن ،  زاب  ار  رهـش  هزاورد  یـسک  دش  هک  حبص 
هب اجنآ  نانکاس  دندید  هاگان  دنتفر ،  الاب  راوید  زا  دـندمآ و  هیرق  نآ  رانک  عالطا ،  بسک  يارب  فارطا  ياهاتـسور  مدرم  دیـسر ،  فارطا 
 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ( . 69 دندش (  كاله  زور  هس  زا  دعب  اهنآ  همه  و  دنا ،  هدـش  خـسم  اه  هنیزوب  تروص  هب  یلک  روط 

فورعم هب  رما  هکنانآ  یلو  دندش ،  كاله  همه  دندومن ،  توکس  ینکشنوناق ،  نیا  ربارب  رد  هکنانآ  مه  دندرک و  ار  هلیح  نیا  هکنانآ  مه 
یب هدرک و  اشامت  یلو  دـننیب  یم  ار  دـسافم  هکنانآ ،  نانکـش و  نوناق  تازاجم  تسا  نیا  يرآ  دـنتفای .  تاـجن  دـندومن ،  رکنم  زا  یهن  و 

دیلقت یگدارا و  یب  يرگ و  هلیح  هب  هنیزوب  نوـمیم و  تاـناویح ،  ناـیم  رد  هکنیا :  ناتـساد  نیا  رد  هجوـت  لـباق  هتکن  دـننام .  یم  تواـفت 
یب یتسردان و  رثا  رب  رگم  دـشن  هدولآ  لیلذ و  هدز و  رامعتـسا  یتلم  چـیه  و  تسا ،  فورعم  طرـش ،  دـیق و  نودـب  تعباـتم  هناروکروک و 

هئطوت و دناشک ،  يزرو  هیـس  نیا  هب  ار  ناگدننک  توکـس  تبـس و  باحـصا  هک  هچنآ  تقیقح  رد  و  طرـش ،  دـیق و  یب  دـیلقت  یگدارا و 
رد دندش ،  دراو  هلیح  هار  زا  دننک ،  یم  هلیح  یهاگ  هک  نومیم  وچمه  یهورگ  دوب ،  اهنآ  یتفص  نومیم  يرصنع و  تسس  هدارا و  فعض 

هرخالاب دندرک .  توکس  هدارا ،  فعض  رثا  رب  نومیم  نوچمه  زاب  رگید  یهورگ  دننک و  یم  ینکش  نوناق  دنتـسناد  یم  اعطق  هک  یتروص 
 . دندش مه  روطنیمه   ( ( 70 هدش ( .  راوخ  ناگنیزوب  دیوشب  نیئساخ ؛  ةدرق  اونوک  دومرف ( :  اهنآ  هب  داد و  زورب  ار  ناشنطاب  دنوادخ 

هدازآ نادجو و  اب  رتکد 

همه رب  ار  یناسنا  یقالخا و  تافـص  دشاب و  نادجو  اب  هک  تسا  دـیفم  شا  هعماج  يارب  یتقو  دـشاب  شناد  ياراد  مه  ردـق  ره  ناسنا  کی 
 ، قالخا نتـشاد  زا  زگره  هک  دیریگب  میمـصت  نونکا  مه  دیزادرپ  یم  لیـصحت  هب  هک  يا  هتـشر  ره  رد  نادنزرف  امـش  درادـب ،  مدـقم  زیچ 
رد تبسانم  نیا  هب  دیـشاب ،  رازگتمدخ  دیفم و  دوخ  هعماج  دوخ و  لاح  هب  دیناوت  یم  تروص  نیا  رد  هک  دیدرگن  ادج  نادجو  تیناسنا و 

نامز رد  هک  تسا  قاحسا  رسپ  نینح )  شمان (  رتکد  نیا  دینک :  هجوت  تسا  نادجو  اب  دنمـشناد و  رتکد  کی  زا  هک  ریز  ناتـساد  هب  اجنیا 
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یکـشزپ هتـشر  رد  تشاد و  لـماک  ییانـشآ  دوخ  ناـمز  مولع  زا  يرایـسب  هب  هک  درک ،  یم  یگدـنز  نایـسابع )  هفیلخ  نیمتفه  نومءاـم ( 
همجرت يارب  ار  يو  نومءام  هک  تشاد  ینانچ  نآ  تراهم  همجرت  یگدنـسیون و  نف  رد  و  تشاد .  داـیز  تخانـش  يزاـس  وراد  اـصوصخم 

مه وا  ریگب ،  ـالط  نآ  نزو  مه  يدرک  همجرت  اـهنآ  زا  هک  هزادـنا  ره  هـب  تـفگ :  وا  هـب  درک و  توـعد  یبرع  هـب  یناـنوی  یملع  ياـهباتک 
مدرم دزن  یگرزب  ماقم  ياراد  ور  نیا  زا  دوب ،  هدیسر  اج  همه  هب  وا  رنه  شناد و  لضف و  هزاوآ  دش .  لوغشم  اهتدم  راک  نیا  هب  تفریذپ و 

 ، مینک هجوت  شیگدـنز  زارف  نیا  هب  نونکا  تشادـن .  زاب  مدرم  ربارب  رد  عضاوت  قلخ و  هب  تمدـخ  زا  ار  وا  زگره  ماقم  نیا  اما  دوب ،  هدـش 
یهاوخ و مالـسا  نیتـسار  ینعم  و  دوش ،  یم  وا  يدرم  دازآ  یهاوخ و  مالـسا  هتفیـش  راـیتخا  یب  دـناوخ  یم  خـیرات  رد  ار  نآ  سکره  هک 

دیبلط روضح  هب  ار  نینح   ( 71 دمآ (  راک  يور  نایسابع  هفیلخ  نیمهد  لکوتم )  هک (  یتقو  درک .  دهاوخ  كرد  ار  یگنادرم  یگدازآ و 
ره هک  تشاد  راـظتنا  لـکوتم  مارتحا ،  لـیلجت و  همه  نآ  زا  سپ  دیـشخب و  وا  هب  یناوارف  لاوما  هزیاـج و  و  درک ،  وا  هب  یناـیاش  مارتـحا  ، 

نامز گرزب  دنمشناد  يا  نینح  يا  تفگ ( :  درک و  ور  وا  هب  ور  نیا  زا  تسا ،  هناکولم  نامرف  عیطم  هنیـس  هب  تسد  دنک  وا  هب  يداهنـشیپ 
هک نینح  میناسر .  لتق  هب  ار  دوخ  نانمـشد  نآ  اب  ات  يزاسب  هدنـشک  یئوراد  مهاوخ  یم  تسیچ - ؟  دـییامرفب  مراد - ) .  ییاـضاقت  وت  زا 

هعماج يارب  هک  ار  ییاهاود  نم  تفگ ( :  خساپ  رد  هناعطاق  دش ،  خیـس  داهنـشیپ  نیا  زا  شندب  يوم  دوب  نادجو  اب  رتکد  دنمـشناد و  کی 
هب دیدهت  ار  وا  درادن ،  هدیاف  شرارصا  دید  اما  درک ،  رارصا  لکوتم  مزاس ) !  یمن  روآ  نایز  ياود  زگره  مزاس ،  یم  دشاب  هتشاد  هدافتسا 

نادنز مامت  قایتشا  اب  دوب ،  ناملسم  درم  دازآ  هک  نینح  دوب .  دهاوخ  نادنز  وت  ياج  دوشن  هدروآرب  ام  ياضاقت  نیا  رگا  هک  درک ،  نادنز 
رد مامت  لاس  کی  دنمـشناد  نیا  دندرک ،  ینادنز  ار  وا  لکوتم  عیطم  نامرف  هب  بیترت  نیا  هب  داد ،  حـیجرت  روآ  نایز  يوراد  نتخاس  رب  ار 
هب هنادرمناوجان  لمع  كرت  رطاخ  هب  هک  دوب  لاحشوخ  و  تشاد ،  لاغتشا  همجرت  نتـشون و  هعلاطم و  هب  نادنز  نامه  رد  یلو  دوب ،  نادنز 
زا ار  وا  هفیلخ  نامرف  هب  لاس  کی  زا  سپ  درک .  یم  راومه  دوخ  رب  ار  نادـنز  ياـهجنر  لـیم ،  لاـمک  اـب  ور  نیا  زا  تسا ،  هداـتفا  نادـنز 
هک يا  یمرچ  شرف  اب  ریـشمش  کی  نآ  رانک  رد  دندرک و  رـضاح  يرایـسب  لاوما  داد  روتـسد  لکوتم  دندرک ،  راضحا  لکوتم  دزن  نادـنز 
 ، یناسانشب ار  نآ  ای  يزاسب  ار  هدنشک  يوراد  دیاب  امتح  تفگ :  درک و  ور  وا  هب  لکوتم  دنتشاذگ .  دنتـشک ،  یم  نآ  يور  ار  دارفا  اقباس 

یگدیـسر وت  باسح  هب  یمرچ  شرف  نیا  يور  ریـشمش  نیا  اب  هنرگو  دش  دهاوخ  وت  نآ  زا  دایز  لوما  نآ  يداد ،  ماجنا  ار  نامرف  نیا  رگا 
 : لکوتم مزاس ) .  یمن  روآ  نایز  يوراد  نم  متفگ ،  تسخن  هک  تسا  نامه  نم  فرح  تفگ ( :  تداهـش  لامک  اـب  نینح  دـش .  دـهاوخ 
هب رگا  نونکا  تفرگ ،  مهاوخ  وت  زا  ار  مقح  تماـیق  يادارف  مریگب ،  ار  مقح  مناوـتن  زورما  رگا  نینح :  مشک .  یم  ار  وـت  تروـص  نیا  رد 
یم تفگ :  هدـش و  دراو  شمرن  هار  زا  رکف ،  یتدـم  زا  سپ  دروـخ  یم  گنـس  هب  شخوـلک  دـید  هک  لـکوتم  نکب !  ینک  یم  ملظ  دوـخ 
نینچ ندرکن  تسرد  رد  وت  تجامـس  همه  نیا  تلع  منادـب  وگب  لاح  مرادـن ،  وت  هب  يراـک  شاـب  نئمطم  منک !  شیاـمزآ  ار  وت  متـساوخ 
کین ياـهراک  هب  ارم  نم  نید  مناملـسم ،  نم   1 تلع :  ود  هب  تفگ :  دوـب  هتخوـمآ  مه  اـب  ار  قـالخا  شناد و  هک  نـینح  تـسیچ ؟  وراد 

نایز يوراد  نتخاس  هب  نم  رگا  و  تسا ،  رشب  هب  تمدخ  يارب  تعنـص   2 دراد !  یم  رذح  رب  هنانئاخ  دب و  ياهراک  زا  دـنک و  یم  توعد 
 ( . 72 مدوب (  هدرک  تنایخ  تعنص  ناهج  هب  مداد ،  یم  رد  نت  هدنشک  روآ 

لهاان تسود  و  ردام ،  ریش 

ییادـتبا مـجنپ  سـالک  رد  اـه ،  هـچب  تـفگ :  یم  درک ،  یم  فـیرعت  نـینچ  دوـخ  ياـهیدرگاشمه  يارب  يزور  امـش  نـالاسمه  زا  یکی 
و درک ،  یم  تبحـص  ام  اب  دوخ  زومآدنپ  ياهفرح  اب  دمآ ،  یم  تسد  هب  تصرف  هک  یهاگ  زوسلد ،  هدیمهف و  رایـسب  میتشاد  يراگزومآ 

تراـگزومآ زا  تفگ  مرداـم  متفگ ،  مرداـم  هب  ار  راـگزومآ  تساوخرد  نیا  نم  میـسرپب .  وا  زا  میراد  یلا  ؤس  ره  هک  تساوخ  یم  اـم  زا 
دنلب دمآ ،  شیپ  یتصرف  هک  یتقو  سالک  رـس  مدرک ،  شوگ  ار  مردام  فرح  نم  دنک  تبحـص  ردام  تیلو  ؤسم  هرابرد  يرادقم  ات  سرپب 

بلاطم درک و  قیوشت  ارم  دش  لاحشوخ  نم  شسرپ  زا  راگزومآ  وگب .  نخس  ردام  فیاظو  هرابرد  يرادقم  زورما  داتسا !  متفگ :  مدش و 
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هلآو هیلع  هّللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  تفگ :  هک  دوب  نیا  شناخـس  زا  هلمج  زا  هک  تسه  مدای  تفگ ،  ام  هب  ردام  ماقم  دروم  رد  يدنمدوس 
هب نخـس  هکنیا  اـت  يا !  هدـش  رتکیدزن  تشهب  هب  ینک  عضاوت  رتشیب  رداـم  ربارب  رد  هچره  ینعی  تسا )  نارداـم  ياـپ  ریز  تشهب  دومرف ( : 

لوا زور  نامه  زا  دـیاب  ناردام  تسا ،  دـنزرف  تیبرت  و  يراد ،  هچب  عوضوم  دـنراد ،  ناردام  هک  یگرزب  تیل  ؤسم  تفگ :  دیـشک ،  اجنیا 
ياهفرح زا  سپ  ددرگ  تسار  مه  دعب  ياهتشخ  ات  دننک ،  تیاعر  ار  یمالـسا  یقالخا و  روما  دنراذگ  یم  هک  ار  هچب  یگدنز  لوا  تشخ 

نشور بوخ  ات  میوگب  دینک  شوگ  مراد  يا  هزمـشوخ  ناتـساد  اجنیا  رد  تفگ :  میمهفب  بوخ  ام  همه  هکنیا  يارب  دروم ،  نیا  رد  رایـسب 
رغال درمریپ  هک  نم  گرزب  اباب  تفگ :  راگزومآ  تسیچ ؟  هزمـشوخ  ناتـساد  نآ  دننیبب  ات  دنتـسشن  شوه  شوگ  هب  همه  اه  هچب  دـیوش ، 

رغال و هک  رتش  کی  غالا و  کی  درک :  فیرعت  يزور  دوب ،  هتشذگ  شرمع  زا  راهب  دص  دودح  و  دوب ،  يا  هرهچ  هایس  هدیشک و  دق  مادنا 
يراز فلع  هب  ار  دوخ  ود  نیا  دـندش ،  اهر  ناـشبحاص  فرط  زا  دنتـشادن ،  هدـیاف  دـندروخ و  یمن  راـک  درد  هب  رگید  دـندوب و  هدـش  ریپ 

یم دـندروخ و  یم  داـبآ  رازفلع و  هاـگارچ  نآ  رد  راـع ،  یب  دازآ و  دـنرادن ،  یبحاـص  رگید  هـک  دـندوب  لاحــشوخ  یلیخ  و  هدــناسر ، 
و دننک ،  یگدنز  راو  ردارب  مه  اب  هک  دنتفرگ  میمصت  دنتفگ و  رگیدمه  يارب  ار  دوخ  تشذگرس  ناتساد  دندش و  قیفر  مه  اب  دندیباوخ ، 

ادص رـس و  نودب  تسبوخ  میا ،  هتـسج  يرازفلع  افـص و  اب  ياج  بجع  تفگ :  رتش  هب  غالا  تشذگ ،  زور  دـنچ  دـنورن ،  ییاج  هب  رگید 
یبوخ داهنشیپ  رایسب  تفگ :  رتش  دزاس ،  دوخ  هدرب  و  دنک ،  بحاصت  ار  ام  رگید  راب  یسک  ادابم  ات  دوشن ،  هجوتم  ام  لاح  هب  یسک  میشاب 
یمهف یمن  وت  مناج  تفگ :  رتش  دراد ؟  ام  میمصت  هب  یتلاخد  هچ  ردام  ریش  وشمگ ،  ورب  تفگ :  غالا  دراذگب .  ردام  ریـش  رگا  یلو  تسا 

ود ره  هک  يروطب  دندرب ،  رـس  هب  فلع  زا  رپ  دابآ و  نیمزرـس  نآ  رد  محازم ،  نودب  یمرخ  یـشوخ و  اب  مه  اب  یتدم  تسین !  تلاخد  یب 
رانک زا  دوب ،  ناشهارمه  يرایـسب  ياهغالا  هک  یناوراک  اقاقتا  هکنیا  ات  دنتفای .  زاب  ار  هتفر  تسد  زا  تردق  یباداش و  طاشن و  هدش و  هبرف 

سوه دوب ،  باوخب  روخب و  شراک  يزارد  تدم  هک  رتش  قیفر  غالا  دش ،  دنلب  اهغالا  يادص  هک  نیمه  دـندرک ،  یم  روبع  راز  فلع  نآ 
یم هدـش  علطم  ام  لاح  هب  مدرم  شاب ،  مارآ  تکاس ،  تکاـس ،  تفگ :  وا  هب  هچره  رتش  درک  دـنلب  رعرع  هب  ار  ادـص  درک و  ادـیپ  یـسنج 

نایناوراک تسا ) .  ردام  ریش  ياضتقا  تفگ ( :  یم  باوج  رد  درکن و  شوگ  غالا  دنزادنا  یم  راب  ریز  دنرب و  یم  دنریگ و  یم  ار  ام  دنیآ 
ود هک  دـندرک  یم  یلاحـشوخ  راهظا  یلیخ  و  دـندرب ،  دوخ  اب  هتفرگ و  ار  رتش  غـالا و  دـندمآ ،  ادـص  بحاـص  غارـس  هب  غـالا  يادـص  زا 
زا دـندوب  هدادـن  اهنآ  هب  لوپ  نوچ  دوب ،  هتخوسن  اهنآ  يارب  ناشلد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا ،  هدروخ  ناشروط  هب  يا  هلچ  قاـچ و  شکراـب 
هب زورما  متفرگ و  يدب  قیفر  هچ  هک  درک ،  یم  نیرفن  ار  دوخ  رتش  دنتـشاذگ .  اهنآ  هدرگ  رب  ار  دوخ  نیگنـس  راب  دنتـسناوت  هچره  ور  نیا 

هفرم یگدنز  زا  دـنداد و  یم  همادا  هار  هب  دندیـشک و  یم  سفن  همین  همین  نیگنـس ،  راب  ریز  مهاب  غالا  رتش و  مدیـسر .  مدـب  باختنا  رازس 
ار هوک  دنلب  هنماد  ات  غالا  دندیسر .  هوک  ياپ  هب  ات  دندرک  یم  تنعل  فت و  ار  دوخ  دندرب و  یم  ترسح  دوب ،  هتفر  ناشتـسد  زا  هک  رازفلع 

میمـصت تساوخن ،  رب  غالا  دـندرک  راـک  ره  ناـیناوراک  دادـن ،  همادا  هار  هب  رگید  و  تخادـنا ،  نیمز  هب  دومن و  لـش  ار  دوخ  درک ،  هاـگن 
يازـس تسا  نیا  شچب  تفگ :  یم  دوخ  هب  دوخ  شیپ  رتش  دـندرک ،  ار  راک  نیا  دـننک ،  راب  اونیب  رتش  تشپ  رب  ار  شراـب  غـالا و  دـنتفرگ 
قیدص قیفر  تفگ  غالا  درک ،  ندیصقر  هب  عورش  هوک  يالاب  رتش  دیسر .  هوک  هلق  هب  تمحز  رازه  اب  لاح  ره  هب  دب . . .  قیفر  اب  ینیـشنمه 

هب تسا )  رداـم  ریـش  ياـضتقا  نیا  ردارب  تفگ ( :  رتـش  موـش .  یم  هعطق  هعطق  متفا و  یم  هندرگ  ریز  هب  هنرگو  شاـب  مارآ  ینک ؟  یم  هچ 
راگزومآ زا  نم  دندیدنخ ،  یتدـم  ناتـساد  نیا  ندینـش  زا  اه  هچب  دـش .  طقـس  داتفا و  هوک  هاگدرپ  هب  غالا  هکنیا  ات  داد  همادا  دوخ  صقر 

مردام يارب  رخآ  ات  لوا  زا  ار  ارجاـم  مرداـم ،  هب  مالـس  زا  سپ  مدـمآ  هناـخ  هب  یتقو  داد ،  بساـنم  باوج  نم  لا  ؤس  هب  هک  مدرک  رکـشت 
دراو يردام  حیحـص  ياهـشور  بادآ و  هب  ناردام  رگا  تسا ،  نینچ  اـعقاو  يرآ  تفگ :  دـمآ و  شـشوخ  رایـسب  مرداـم  مدرک ،  فیرعت 

يرادهگن ادعب  دش ،  جک  رگا  لوا  تشخ  و  دنا ،  هداهن  جک  ار  دوخ  دنزرف  یگدنز  لوا  تشخ  تقیقح  رد  دنـشاب ،  هجوت  یب  ای  دنـشابن و 
دنچره رتش  نآ  دشخب !  یم  ار  دوخ  ءوس  رثا  هنرگو  دراد  دشاب  رگید  ياهتیبرت  نامه  هک  یفاضا  ياه  هیاپ  هب  زاین  اه  هچب  دوجو  نامتخاس 

 ! ( تسین تلاخد  یب  ردام  ریش  مناج !  هک ( :  تفگ  یبوخ  نخس  یلو  درک  هابتشا  قیفر  باختنا  رد 
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البرک رد  سورع  هزات  داماد و  هزات  تداهش 

لوا تمسق 

یفاص هب  یلد  رکف و  دننک  یم  نوگانوگ  ياهترجه  فلتخم  ياهلصف  رد  هدوب و  رادماد  ناپوچ و  دنتسه و  درگ  نابایب  هک  یناسک  الومعم 
هب هک  تسا ،  دارفا  هنوگ  نیمه  زا  بهو  تسا .  هدشن  رات  هریت و  يرهش  ياه  یگدولآ  رابغ  زا  ناشبلق  دنراد و  هوک  تشد و  دازآ و  ياوه 

كاپ بلق و  شوخ  تسا  یناوج  وا  تسا ،  هدرک  تداع  ینیـشن  رداچ  لاس و  لصف  راهچ  رد  ترجه  نابایب و  رد  یگدنز  ینیـشنارحص و 
خیرات هداعلا  قوف  تماهـش و  اب  هنومن و  ناوناب  زا  هک  دراد  رمق )  مان (  هب  دـنملاس  يردام  اما  هداد ،  تسد  زا  ار  هّللادـبع  شردـپ  تشرس . 

دیاـب یلو  دوش .  هداد  لـیوحت  هعماـج  هب  بهو ،  نوچمه  عاجـش  یناوـج  يدـنزرف و  هک  تسا  نآ  راـظتنا  ینارداـم  نینچ  زا  يرآ  تسا ، 
لومعم قبط  يا  هدع  هارمه  شردام  بهو و  دیسر ،  ارف  يرجه  لاس 60  هجحیذ  هام  دندوب ،  حیسم  نییآ  وریپ  شردام  بهو و  هک  مینادب 

اجنآ زبسرس  زاب و  ياضف  هداتفا ،  البرک )  کیدزن  هیبلعث (  يارحـص  هب  ناشروبع  کنیا  دندومن ،  یم  فلتخم  ياهلـصف  رد  ناکم  لقن  هک 
نیا رد  رتشیب  و  هدیـسرارف ،  شجاودزا  تقو  هک  تسا  یناوج  بهو  دنهد .  همادا  دوخ  راک  هب  ات  دندنز  همیخ  اجنآ  رد  هدـید و  بسانم  ار 

 ، دنک یم  تبحـص  شناوج  اب  هراب  نیا  رد  هک  تسا  یتدم  هدرک و  ار  ساسحا  نیا  زین  رمق  شردام  دهد .  هداوناخ  لیکـشت  هک  تسا  رکف 
میمصت نیا  دننک ،  يراگتـساوخ  هیناه )  مان (  هب  یعاجـش  لامک و  اب  رتخد  زا  هک  دنتفرگ  میمـصت  رـسپ  ردام و  نیا  رمق  بهو و  ماجنارس 
نابرهم يرسمه  ياراد  بهو  شرـسپ  هک  تسا  تقوشوخ  رایـسب  رمق  تفرگ .  تروص  یگداس  لامک  اب  بهو  اب  هیناه  جاودزا  دش ،  ارجا 

ردام و بهو و  نتـسویپ  دننارذگ . . .  یم  شنیریـش  ياهزور  اهحبـص و  اهبـش و  اب  زاب  يارحـص  نآ  رد  ار  شوخ  یگدنز  هدـش و  ریلد  و 
هفوک يوسب  هدرک و  تکرح  هکم  زا  یبالقنا  روش  اب  لزنم  هب  لزنم  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ناوراک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  شرـسمه 

رـس هب  اجنآ  رد  یگتـسخ  عفر  تحارتسا و  يارب  یتدم  ات  دـندرک ،  اپرب  ار  اه  همیخ  نابایب  رد  دندیـسر ،  هیبلعث )  هاگلزنم (  هب  دـندمآ  یم 
نز دید  دمآ ،  کیدزن  هب  داتفا ،  دندوب  هدز  هیبلعث  نابایب  رد  هک  يا  هداس  همیخ  هب  شمشچ  روبع ،  ماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنرب ، 
نز نیا  دومن .  لا  ؤس  اـهنآ  یگدـنز  یگنوگچ  همیخ و  بحاـص  زا  سپـس  درک ،  یـسرپ  لاوـحا  وا  زا  تسا ،  همیخ  راـنک  يا  هدروخلاـس 

مرـسپ همیخ  نیا  بحاص  درذـگ ،  یم  يدرونارحـص  ینیـشن و  رداچ  اب  ام  یگدـنز  درک ( :  ضرع  نینچ  دوب ،  بهو  ردام  هک  هدروخلاس 
ياهزاین هک  تسا  مولعم  دهاوخ ؟  یم  هچ  ادـخ  مینیبب  ات  میتسه  لاح  نیا  هب  العف  هدرک ،  جاودزا  هک  تسا  يزور  دـنچ  هزات  تسا ،  بهو 

نیسح ماما  دوش )  رتهب  نامعضو  ادخ  ءایلوا  هجوت  تکرب  هب  میراودیما  میتسه ،  بآ  هقیضم  رد  صوصخب  تسا .  رایسب  ارحـص  نیا  رد  ام 
ندـناسر تموـکح  هـب  نیربکتـسم و  بوکرـس  يارب  شتکرح  ترجه و  ـالوصا  و  دوـب ،  نافعـضتسم  یماـح  هراوـمه  هـک  مالــسلا  هـیلع 

 ، تشادرب ار  یگنـس  دوخ  هزین  اب  تسج ،  ار  ییاج  همیخ  رانک  ارحـص  نآ  رد  درک ،  یتیانع  بآ ،  دروم  رد  دـش ،  یم  ماجنا  نافعـضتسم 
وا اب  ماما  درک .  ار  رکـشت  لامک  وا  زا  دـیدرگ و  ماـما  يراوگرزب  فطل و  بذـجم  رمق  دـمآ .  دـیدپ  بآ  زا  همـشچ  دز ،  راـنک  ار  كاـخ 

وگب و وا  هب  ار  ام  ترفاسم  فده  ام و  ندمآ  يارجام  تشگرب ،  ارحـص  زا  ترـسپ  رگا  دومرف  وا  هب  یظفاحادخ  ماگنه  درک ،  یظفاحادخ 
رکف دوب و  ناوج  هک  بهو  بهو  فاص  بلق  رد  نامیا  رون  شبات  دشاب .  ام  نارای  ءزج  دـنک و  يرای  ار  ام  تکرح  نیا  رد  هک  هاوخب  وا  زا 
هیما ینب  دوخ  ربکتسم و  نارادمامز  رـس  ریز  ار  تایانج  همه  دوب و  هدرک  ار  فاعـضتسا  رقف و  جنر  دوخ ،  زاب  رکف  نآ  اب  و  تشاد ،  ناوج 
ردام دز ( :  ادص  هدز  ناجیه  درک ،  هدهاشم  یفاص  اراوگ و  بآ  دیسر  همیخ  کیدزن  ات  تشگزاب ،  همیخ  هب  ارحص  زا  تسناد  یم  دیزی  و 

 . داد ربخ  شرـسپ  هب  ار  وا  يوگتفگ  زاون و  فیعـض  نابرهم و  ماما  دورو  يارجام  رمق  دش ) ؟  رادیدپ  هنوگچ  راوگـشوخ  بآ  نیا  ردام ! 
ربـهر ناـمه  نیا  هدـش ،  ادـیپ  اـم  هدـشمگ  هک  مباـی  یم  نینچ  تفگ  تشادربرـس و  سپـس  تفر و  ورف  ینعم  اـب  توکـس  رد  یمک  بهو 

شا یـسورع  زا  زور  جـنپ  هکنیا  اب  تسا . . .  نامه  نیا  يرآ  تسا ،  هدـنهد  تاجن  نامه  نیا  تسا ،  نیربکتـسم  هدننکـش  نیفعـضتسم و 
مالسا نامیا و  رون  قیاقح ،  كرد  وگتفگ و  زا  سپ  دندیسر ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هب  شرـسمه  ردام و  هارمه  دوب  هتـشذگن 
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ام مرـضاح ،  تامدخ  رد  نونکا  مه  و  دیـسر ،  نم  هب  امـش  مایپ  راوگرزب  ماما  يا  تفگ ( :  بهو  دندیورگ .  مالـسا  هب  دیبات و  ناشبلق  رد 
هارمه بهو  دومن .  اعد  ناشیارب  هدرک و  رکشت  اهنآ  مرگ  لابقتسا  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میـشاب )  یم  نامرف  هب  شوگ  میاوت و  زابرس 

ود دندرک ،  تکرح  مالسلا  هیلع  نیـسح  ناوراک  هارمه  هتـشادرب و  ار  دوخ  همیخ  هداس و  هیثاثا  دندیچرب و  ار  دوخ  همیخ  رـسمه ،  ردام و 
و تشارفارب .  ار  دوخ  همیخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  مشاه و  ینب  ياه  همیخ  رانک  بهو  دندیـسر ،  البرک  هب  تسویپ ،  نیا  زا  سپ  زور 

راختفا یسب  هیام  وا  يارب  دیجنگ ،  یمن  تسوپ  رد  یلاحشوخ  زا  بهو  دش .  نافعـضتسم  ربهر  زا  تیامح  هدامآ  يزابناج  زابرـس  نوچمه 
هار نادـهاجم  فوفـص  رد  دـنیب و  یم  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  سابع و  نیـسح و  نوچ  یناراوگرزب  همیخ  رانک  ار  وا  دوخ  همیخ  هک  تسا 

شلدریش ردام  بهو و  يوگتفگ  دنناد .  یم  راختفا  ار  ماما  هار  رد  ندش  ادف  دنلاحشوخ و  تیعقوم  نیا  زا  زین  هیناه  رمق و  درگن .  یم  ادخ 
 ( اروشاع زور  يراکادـف (  زور  هب  هچره  دوش ،  یم  يرپس  يرگید  زا  سپ  یکی  ادـخ ،  نازیزع  رانک  رد  ییای  ؤر  نیریـش و  ياـهزور  نیا 
هب ار  بهو  شرـسپ  ماما ،  ییادـف  عاجـش و  ردام  نیا  رمق  دیـسرارف .  زور  نآ  ات  ددرگ  یم  رتشیب  اـهنآ  قوش  روش و  دـنوش ،  یم  کـیدزن 

هظحل مراد ،  تتسود  یلیخ  هک  یناد  یم  وت  بهو !  مرـسپ  تفگ ( :  نینچ  نیتسار  نادهاجم  هژیو  يزادگ  زوس و  اب  وا  هب  دیبلط و  روضح 
رای و هب  جایتحا  هک  تسا  یطیارش  رد  نونکا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  شیدنیب  تسرد  یلو  مهد ،  یگدنز  همادا  مناوت  یمن  وت  یب  يا 
هب ما ،  هدـناروخ  وت  هب  مناج  هریـش  زا  هک  ییاهریـش  نآ  ضوع  هب  هک  يراد  ار  نآ  تریغ  تواخـس و  نونکا  ایآ  ممـشچ  رون  دراد .  زابرس 

مراد وزرآ  میوگب  رتنشور  ددرگ .  ام  يارس  ود  يدیفـس  ور  ببـس  نوخ  نیا  ات  یـشخبب ،  نم  هب  ار  دوخ  يولگ  نوخ  زا  تبرـش  کی  ردق 
لد تتـسرد  خـساپ  اب  داب  تلالح  مریـش  ییامن ،  میدـقت  گرزب  مامه و  ماما  نیا  رـضحم  هب  و  يراذـگب ،  صـالخا  قبط  رب  ار  تناـج  هک 

 : تفگ دـید  یم  يزابناج  یگدامآ  دوخ  رد  دوب و  هدـمآ  رد  ناجیه  هب  ردام  زوسرپ  مرگ و  تانایب  زا  هک  بهو  نادرگ ) .  داش  ار  تردام 
هاگـشیپ رد  ار  وت  و  درک ،  مهاوخ  زوسلد  ربهر  نیا  يادف  ار  مناج  و  مهد ،  یم  شوگ  تتحیـصن  هب  هک  دـشاب ،  هدوسآ  ترطاخ  مردام !  ) 

دوخ عضوم  ماوت و  حور  مسج و  دنزرف  نم  هک  شابن  نارگن  دومن ،  مهاوخ  دیفس  ور  رهطا  يارهز  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  مالـسا و 
زور تسیب  زا  رتمک  منک ،  هچ  ار  هیناه  مرسمه  یچ - ؟  یلو  مردام - !  یلو  تفر - .  مهاوخ  شیپ  هب  ما و  هتفای  ماما  تیامح  دروم  رد  ار 
نیا هدیچن ،  هویم  غاب  نیا  رد  زونه  و  تسا ،  هتسب  لد  دیما و  نم  هب  هدش و  نم  رسمه  تبرغ  تیالو  رد  وا  درذگ ،  یم  وا  اب  نم  جاودزا  زا 
رون رمق :  دشاب .  دونشخ  نم  زا  زین  وا  ات  مهدب  يرادلد  دوخ  گرم  هب  ار  وا  مبلطب ،  تیلالح  وا  زا  هدب  هزاجا  ددرگ ،  یم  نازخ  غاب  هویم و 
 . . راذگب راک  نایرج  رد  ار  وا  نک و  تبحص  زین  ترسمه  اب  ورب  منک ،  یم  كرد  ار  وت  نابرهم  بلق  ینک ،  یم  یبوخ  داهنشیپ  ممـشچ ، 

نوریب تلفغ  زا  ار  وا  دنهد  حیجرت  يدبا  تداعـس  لصو  رب  ار  ایند  هزور  دنچ  لصو  تسا  نکمم  نانز  زا  یـضعب  هک  شاب  رایـشوه  یلو  . 
 : ) بهو شورفم .  هزور  دـنچ  لامج  هب  ار  یگـشیمه  لامج  هک  میوگب  زاب  نک ،  یـضار  فدـه ،  يارجا  زا  ار  وا  قطنم  لیلد و  اب  روایب ، 
چیه مشورف ،  یمن  هجو  چـیه  هب  هدرک  ياج  نم  هشیر  گر و  رد  هک  ار  ماـما  تبحم  دـنویپ و  زگره  نم  دـشاب ،  هدوسآ  ترطاـخ  مرداـم 

زگره هک  هتـسب  شقن  تسود  يافو  نانچنآ  نم  لد  هحفـص  رب  هک (  نادـب  ار  نیا  تشاد ،  دـهاوخن  زاب  هار  نیا  زا  ارم  هلیح ،  رکم و  هنوگ 
زا شیاهنیرفآ  نیرفآ  اب  و  تخیر ،  یم  قوش  کشا  تسود ،  هار  رد  شدـنزرف  قوش  روش و  زا  ردام  درک ) .  كاپ  ار  شقن  نآ  ناوت  یمن 

 . درک یم  يراذگساپس  رکشت و  شیگدنز  لصاح  هناگی  نیا  بهو  تماهش 

مود تمسق 

ار وناز  همیخ ،  هشوگ  رد  شرـسمه  دید  تفر ،  هیناه  شرـسمه  غارـس  دوخ  همیخ  هب  دـش ،  ادـج  ردام  زا  بهو  رـسمه  اب  بهو  يوگتفگ 
شرـسمه هدـنیآ  ای  دوخ و  تبرغ  يارب  هن  یلو  تسا ،  ریزارـس  شیاه  هنوگ  زا  کـشا  تارطق  و  هداـهن ،  مغ  يوناز  رب  رـس  هتفرگ و  لـغب 

رمک دنا و  هتفرگ  رارق  وا  نیمک  رد  نانمـشد  هک  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  گرزب ،  ربهر  يارب  وا  یتحاران  تدش  نیا  هکلب  بهو ، 
شزاون ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  بهو  دش  دنـسرخ  وا ،  رادید  زا  تساخرب ،  اج  زا  بهو  شرهوش  ندـید  اب  هیناه  دـنا .  هتـسب  ار  وا  لتق 
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نیـسح ماما  رهطا  همطاف  زیزع  منابرهم !  رـسمه  تفگ ( :  نینچ  دوشگ و  نخـس  هب  نابز  بهو  تسخن  دنتـسشن ،  وگتفگ  هب  مه  اـب  درک و 
 ) منک شیادف  ار  دوخ  لباقان  ناج  دهاوخ  یم  ملد  هتفرگ  رارق  نمشد ،  تیعمج  لیس  ربارب  رد  مک ،  نارای  اب  ارحص ،  نیا  رد  مالـسلا  هیلع 

شیولگ هیرگ  دیـشکرب و  لد  زا  زوسناج  یهآ  هک  یلاح  رد  هیناه  دادن . . . )  ناما  شرـسمه  بهو و  هب  هیرگ  دیـسر ،  اجنیا  هب  هک  نخس 
مدوب یسک  نیتسخن  نم  دوب ،  زیاج  نانز  يارب  داهج  مالسا  نییآ  رد  رگا  داب ) .  نیسح  يادف  وت  نم و  ناج  رازه  دز (  دایرف  دوب  هتفرگ  ار 
تروص کی  رد  یلو  یلو ،  مدرک .  یم  نیگنر  میولگ  نوخ  هب  ار  مناوسیگ  مدومن و  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يادف  ار  دوخ  ناج  هک 

نم نودب  دیـسرارف ،  تمایق  زور  یتقو  هک  ینک  دهعت  نم  اب  ماما  روضح  رد  ماما ،  تمدخ  میورب  هکنیا  نآ  و  دـش ،  مهاوخ  دونـشخ  وت  زا 
دنتـساخرب و مه  اب  تفریذـپ ،  ار  شرـسمه  داهنـشیپ  بهو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح  رد  هیناـه  بهو و  يراذـگن .  تشهب  هب  مدـق 
و دراد ،  ار  وت  سدقم  هار  رد  يزابناج  میمـصت  نم  رـسمه  نیا  ادخ !  ربمایپ  دنزرف  يا  درک ( :  ضرع  ماما  هب  هیناه  دندیـسر ،  ماما  روضح 

یتشهب نایروح  هک  وا  تداعس  هب  اشوخ  دوش ،  دیهش  وت  هار  رد  زورما  یسک  رگا  هک  مناد  یم  یلو  ما ،  هدربن  یگدنز  تذل  چیه  وا  زا  نم 
يرود هب  نم  تسا  نیا  نم  لوا  هتساوخ  مراد ،  هتساوخ  ود  نم  نونکا  دش ،  دهاوخ  كاپ  نایتوکلم  نیـشنمه  و  دننک ،  یم  لابقتـسا  وا  زا 

هتـساوخ و  دراذگن ،  تشهب  هب  مدق  نم  یب  هک  دوش  دهعتم  وا  هک  ملاحـشوخ  یـضار و  یتقو  یلو  مهد ،  یم  رد  نت  يریـسا  تبرغ و  وا و 
هیلع يربک  بنیز  ترضح  راوگرزب  يوناب  هب  ارم  مه  امش  دراپسب و  امش  هب  مرادن ،  یسکچیه  و  مبیرغ ،  نابایب  نیا  رد  هک  ارم  هکنیا  رگید 

هک شاب  هاوگ  درک  ضرع  ماما  هب  تفرگ و  ار  شرـسمه  نخـس  لابند  بهو  ددرگ ) .  مبیـصن  وناب  نآ  يزینک  راختفا  ات  يراپـسب ،  مالـسلا 
مدق مرسمه  نودب  هک  موش  یم  دهعتم  زین  و  دیراپسب ،  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  هب  ار  وا  امش  مراپس و  یم  امش  هب  ار  مرـسمه  نم 
هیلع نیـسح  يادف  هک  دوب  نیا  اهنآ  روش  همه  دنتـشاد ،  یقوش  روش و  هچ  دوخ  لسع  هام  رد  رـسمه  ود  نیا  یتسار  هب  مراذگن .  تشهب  هب 

لاصو هب  ار  ایند  رذگدوز  لاصو  دنتـشاد ،  یلاع  هیحور  زاب و  رکف  هچ  دنورب ،  تشهب  هب  مه  اب  هک  دوب  نیا  اهنآ  قوش  و  دندرگ ،  مالـسلا 
خرـس نوخ  اب  و  تسویپ ،  رهوش  هب  دـش و  دیهـش  روشرپ  يا  هسامح  اـب  زین  بهو  رـسمه  میناوخ ،  یم  ادـعب  هکناـنچ  و  دـنتخورف ،  يدـبا 

دربن دندیـشخب .  تنیز  خیرات  هب  دش ،  هدییور  ناشنوخ  زا  هک  یخرـس  ابیز و  ياه  هلال  اب  و  دـندرک ،  نیگنر  ار  دوخ  لسع  هام  ناشدوخ ، 
 ، درک یم  يرامش  هظحل  تداهـش  يارب  فک  رب  ناج  دیـشک و  یم  شودب  ار  گرم  هک  دهعتم  یفده و  ناوج  نآ  بهو  بهو :  هنانامرهق 
 ، تفاتش رازراک  نادیم  هب  هنادرم  رگـشاخرپ ،  يریـش  نوچمه  و  داد ،  رـس  هب  زجر  هسامح  نیـسح ،  شماما  زا  هزاجا  زا  سپ  اروشاع  زور 

ماما هار  رد  ارم  يراثن  ناج  هدـنبوک و  تابرـض  نونکا  مه  متـسه ،  یبلک  هّللادـبع  رـسپ  بهو  نم  دوب ( .  نیا  دربن  ماگنه  شدایرف  راعش و 
میرح زا  تیامح  هب  و  مگنج ،  یم  ناتفـص  یب  امـش  اب  نادیهـش  نوخ  فده  بلط  قح و  قاقحا  يارب  تداهـش  دحرـس  ات  نم  دـیبای ،  یم 

هچیزاب هب  ار  نآ  تسا ،  یعقاو  يدـج و  داهج  کی  نم  داـهج  مهد ،  یم  رارق  امـش  هنادرمناوجاـن  ياـهریت  فدـه  ار  مناـج  ماـما ،  كاـپ 
زا نانمـشد  فیثک  نوخ  ترطف  هک  یلاح  رد  دیناسر . . .  تکاله  هب  ار  نمـشد  ناراکهبت  زا  یهورگ  رابررـش ،  ياه  هلمح  اب  دـیریگن ) . 

ردام يدـش ؟  دونـشوخ  نم  زا  اـیآ  رداـم  رداـم ،  دروآرب .  داـیرف  رداـم ،  يوس  هب  تشگرب  داـتفا و  رداـم  داـی  هب  دـیکچ ،  یم  شریـشمش 
نوچمه بهو  يوش .  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  شیپاشیپ  رد  ات  دش  مهاوخن  دونشخ  وت  زا  مناوج ،  يا  ناه  هک  داد  رـس  هسامح  شلدریش 

یم هدروخ  تسکش  ار  دوخ  هک  نمـشد  دروآ .  رد  ياپ  زا  ار  نمـشد  هدایپ  هراوس و  زا  رفن  دنچ  هنانامرهق ،  ياه  هلمح  اب  زاورپ  زیت  باقع 
تـسار تسد  دوش ،  هریچ  وا  رب  ات  دنک ،  عطق  ندرک ،  نیمک  اب  ار  بهو  ياهتـسد  تسخن  هک  دوب  نیا  هئطوت  دش ،  دراو  هئطوت  هار  زا  دید 

ات بهو  رسمه  هیناه  وا  تداهـش  هیناه و  ياهدایرف  داتفا .  نیمز  هب  دمآرد و  ياپ  زا  بهو  هکنآ  ات  دندرک ،  عطق  ار  شپچ  تسد  سپـس  و 
دوب هتفرگ  تسد  هب  هک  يدومع  اب  دمآ ،  شرـس  هب  رهوش  هب  نتـسویپ  قوش  روش و  دید ،  هداتفا  كاخ  يور  ار  بهو  هدـیپت  نوخ  هب  ندـب 

ددرگرب شرسمه  هک  درک  یم  رارصا  بهو  تخاس .  رود  وا  زا  ار  نمـشد  تشگ و  وا  رود  هب  راو  هناورپ  دیناسر و  بهو  نیلاب  هب  ار  دوخ 
وت هکنیا  زا  تاهیه  تفگ  یم  هیناه  دهدب .  نمـشد  تسد  هب  ار  رهوش  هدیطلغ  نوخ  هب  ندب  و  ددرگرب ،  هک  تشادـن  ار  نآ  تقاط  وا  اما  ، 

ار رـسمه  سابل  نادـند  اب  دـنادرگرب ،  شتـسد  اب  ار  شرـسمه  هک  تشادـن ،  تسود  بهو  مراذـگب ،  اهنت  نونکا  يدوب  نم  سنوم  هک  ار 
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 ، نز يا  وت  رب  داـب  دورد  دومرف ( :  دـش ،  هاـگآ  هثداـح  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یتقو  دـنادرگرب .  همیخ  فرط  هب  ار  وا  تفرگ و 
زا هیناه  ناوناب ) .  فرط  هب  درگرب  دـنک ،  تیانع  دیـشوک ،  یم  ربماـیپ  نادـناخ  تیاـمح  رد  هنوگنیا  هک  امـش  هب  ناوارف  شاداـپ  دـنوادخ 
هب هک  تشاد  ار  نآ  ترـسح  هظحل  ره  و  دیپت ،  یم  شلد  اما  دـناسر ،  بهو  ردام  روضح  هب  ار  دوخ  تشگرب و  درک ،  تعاطا  ماما  نامرف 
 ) نمـشد ياوق  لک  هدـنامرف  فرط  هب  ناشک  ناشک  ار  وا  هدـیطلغ  نوخ  هب  ندـب  نانمـشد  تشاد ،  ناـج  زونه  بهو  ددـنویپب .  شرـسمه 

سپس دوب ) ؟  دیدش  تخس و  وت  هلمح  ردقچ  کتلوص ؛  دشا :  ام  تفگ ( :  یشاحف  ییوگ و  ازسان  زا  دعب  دعـسرمع  دندرب ،  دعـسرمع ) 
رد هیناه  دندرک .  باترپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاپـس  فرط  هب  ار  رـس  نآ  و  دنتخاس ،  ادج  ندب  زا  ار  دیـشر  ناوج  نآ  رـس  داد  روتـسد 

زوس و اب  نانچنآ  دیناسر  بهو  رـس  تسد و  یب  رکیپ  نیلاب  رب  ار  دوخ  هنابات  یب  دیـشک ،  یم  نمـشد  رـس  رب  تشاد  دایرف  هچره  هک  یلاح 
وت رب  تشهب  ۀنجلا ؛  کل  انیه  تفگ ( :  بهو  هب  درک و  لزلزتم  ار  نمـشد  هک  تخیر  یم  کشا  تفگ و  یم  نخـس  زیگنا  هسامح  زادـگ 

متسر دوب ،  بهو  هنیس  يور  هیناه  رس  هک  یلاح  رد  ماگنه  نیا  رد  دنیبب ،  ار  هرظنم  نیا  تسناوتن  محر ،  یب  میخژد  نآ  رمش  داب ) .  اراوگ 
ترـسح وزرآ و  نیا  راختفا  هب  تسویپ و  شرـسمه  هب  روالد  يوناب  نآ  هک  دز ،  شقرف  رب  يدومع  اب  نانچنآ  رمـش  نامرف  هب  رمـش ،  مالغ 

خیرات و  دندیرفآ ،  هسامح  دوخ  لسع  هام  رد  نینچ  نیا  ناملسم  هزات  رسمه  ود  نیا  يرآ  دمآ .  لئان  درک  یم  يرامش  هظحل  نآ  يارب  هک 
تاـکیرحت و بهو  رداـم  يارب  هیدـه  دـیراد ؟  غارـس  رهوش  نز و  لـسع  هاـم  رد  یحیرفت  نینچ  کـی  اـیآ  دندیـشخب ،  تنیز  ار  تیرـشب 

شیپ دوب ،  هدش  نیگمشخ  تهج  نیا  زا  تخس  هک  نمشد  دوب ،  هدیلام  كاخ  هب  ار  نمشد  هزوپ  نمـشد ،  دض  رب  بهو  ردام  ياهیروالد 
بهو ردام  هب  هک  دوب  يا  هیده  عقاو  رد  نیا  دنتخادنا و  ردام  فرط  هب  ار  بهو  رس  دشکب ،  ماقتنا  لدریش  يوناب  نیا  زا  تساوخ  یم  دوخ 
باکر رد  وت  تداهش  اب  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  تفگ ( :  تماهش  لامک  اب  هاگنآ  دیسوب و  تشادرب و  ار  شناوج  رـس  ردام ،  دنداد .  یم 
ردقنآ ناتریس ،  تشز  يا  امش  و  تسادخ ،  نامرف  نامرف ،  تفگ :  دز و  نمشد  رب  دایرف  سپس  درک ) .  دیفس  ور  ارم  مالسلا  هیلع  نیـسح 

اهنآ يوس  هب  ار  بهو  رـس  دلامب ،  كاخ  هب  ار  نمـشد  هزوپ  زاب  هکنیا  يارب  هاگنآ  دنراد .  يرترب  امـش  رب  سوجم  نایحیـسم و  هک  دـیتشز 
 ، دمآ دوخ  همیخ  يوس  هب  سپس  مینادرگ ) .  یمن  رب  رگید  میا ،  هداد  تسود  يارب  هک  ار  يرس  مدرم ،  ایح  یب  يا  تفگ ( :  درک و  ترپ 
زا ار  نانمشد  زا  نت  ود  و  تفاتـش ،  نادیم  هب  محر  یب  میخژد  نآ  یبوکرـس  يارب  تفرگ و  تسد  هب  ار  نآ  نوتـس  درک و  نوگژاو  ار  نآ 
رد تدـنزرف  وت و  هک  وت  هب  هدژم  تسین ،  نز  رب  داهج  هک  درگرب  نز  يا  ناه  هک  دروآرب  دایرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دروآ .  رد  ياـپ 

نیسح ماما  ریگن .  نم  زا  ار  تشهب  دیما  نیا  ادنوادخ  تفگ :  تشگرب و  ردام  دیتسه .  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  دمحم  مدج  نیشنمه  تشهب ، 
 ( . 73 دسرب (  وزرآ  نیا  هب  وا  هک  تساوخ ،  ادخ  زا  و  درک ،  اعد  وا  قح  رد  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  لیاضف  زا  يا  همش 

سابل نیرتابیز  ارچ  ادخ !  لوسر  رسپ  يا  دیـسرپ :  یـصخش  دیـشوپ ،  یم  ار  دوخ  ياهـسابل  نیرتابیز  زامن  ماگنه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
هیآ 31 نآرق (  رد  و  دراد ،  تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دنوادخ  دومرف :  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یـشوپ ؟  یم  زامن  رد  ار  دوخ 

مراد تسود  ور  نیا  زا  دـیریگرب ) .  دجـسم  هب  نـتفر  ماـگنه  ار  دوـخ  تـنیز  دجـسم ؛ لـک  دـنع  مـکتنیز  اوذـخ  دـیامرف ( :  یم  فارعا ) 
يوس هب  ار  شرـس  هاگرد ،  رانک  رد  تفر ،  یم  دجـسم  هب  هاگره  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما   ( . 74 مشوپب (  زامن  ماگنه  ار  مسابل  نیرتاـبیز 

هب يراکهنگ  شخب !  وکین  يا  تسا ،  هدمآ  تا  هناخ  رد  هب  وت  نامهم  درک ( :  یم  ضرع  صوصخم  عوشخ  اب  و  درک ،  یم  دـنلب  نامـسآ 
زا یکی  دـیوگ :  یم  کـلام  نب  سنا   ( . ( 75 راوگرزب (  يادـخ  يا  رذـگب ،  مناهانگ  زا  تمرک ،  فطل و  هب  سپ  هتفای ،  راـب  ترـضحم 
وت دومرف ( :  وا  هب  تفرگ و  ار  هخاش  نآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  درک ،  ادـها  نسح  ماما  هب  ار  یلگ  هخاش  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نازینک 

دیدرک دازآ  ار  وا  زیچان ،  یلگ  هخاش  کی  يادها  رطاخ  هب  یتسار  هب  مدرک ( :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  نم  متخاس ) .  دازآ  ادخ  هار  رد  ار 
وا اهنم  نسحاب  اویحف  ۀـیحتب  متییح  اذا  دـیامرف ( :  یم  هک  اجنآ  هدرک  تیبرت  نینچ  شنآرق  رد  ار  اـم  دـنوادخ  دومرف :  خـساپ  رد  ماـما   ) ؟
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دازآ نامه  رتهب  خساپ  و   ( 83 ءاسن - دیهدب .  هنوگ  نامه  ای  رتهب ،  هجو  هب  ار  وا  خساپ  دیوگ ؛ تیحت  امـش  هب  یـسک  هک  یماگنه  اهودر ؛
دروخ و یم  نآ  زا  يا  همقل  دراد ،  تسد  رد  ار  یکـشخ  نان  هک  دـید  ار  یکدوک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يزور   ( . 76 دوب (  وا  ندرک 

رسپ دیسرپ :  وا  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دوب .  ناگرزب  زا  یکی  دنزرف  كدوک  نآ  دهد ،  یم  دوب ،  اجنآ  رد  هک  یگـس  هب  يرگید  همقل 
وا هب  نم  درگنب و  نم  هب  هنـسرگ  یناویح  مروخب و  اذغ  هک  مراد  مرـش  دنوادخ  زا  نم  داد ( :  باوج  كدوک  ینک ؟  یم  نینچ  ارچ  ناج ! 

كدوک نآ  هب  یناوارف  سابل  اذغ و  داد  روتسد  دش ،  دنسرخ  كدوک ،  نآ  يابیز  نخس  شور و  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مهدن ) .  اذغ 
 ، تشرـس کین  راتفر و  شوخ  كدوک  کی  هب  بیترت  نیا  هب   ( . 77 دومن (  دازآ  دیرخ و  شبابرا  زا  ار  كدوک  نآ  سپـس  دندرک ،  اطع 

تاعاس زا  یکی  رد  داد ،  خر  نانکـش  تعیب  هاپـس  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  نیب  هک  لـمج  گـنج  رد  دومرف .  قیوشت  ار  وا  داد و  هزیاـج 
هب هزین  نیا  اب  دومرف ( :  داد و  وا  هب  ار  دوخ  هزین  و  دیبلط ،  ار  هفینح  دـمحم  مان  هب  شنادـنزرف  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تخس ، 
زاب هبض ،  ینب  نادرگ  ربارب  رد  دوب ،  عاجش  رایسب  هکنیا  اب  یلو  درک ،  هلمح  نمشد  هب  تفرگ و  ار  هزین  دمحم ،  نک ) .  هلمح  نمشد  هاپس 

تفرگ وا  تسد  زا  ار  هزین  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  دمآ ،  ردپ  دزن  و  تشگزاب ،  اجنامه  زا  دور ،  شیپ  هب  تسناوتن  داتسیا و 
تـشگزاب ردپ  دزن  لاح  نیا  اب  و  دش ،  نیگنر  نمـشد  نوخ  ار  شا  هزین  هک  دیگنج  نانچ  نآ  درک و  هلمح  نمـشد  هب  هزرـش  ریـش  نوچ  و 

یگدنکفارس تسکش و  ساسحا  دش و  خرس  شا  هرهچ  یگدنمرـش ،  رثا  رب  دید ،  نانچ  نآ  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  هفینح  دمحم  هک  یتقو 
هک ارچ  نکن ،  یهاوخدوخ  نسح  اب  هسیاقم  رد  ریگن و  ار  دوخ  دومرف ( :  وا  هب  تفایرد  ار  وا  یگدنمرش  هک  یتقو  مالسلا  هیلع  یلع  درک ، 

 ( . 78 یتسه (  یلع  رسپ  وت  تسا و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  رسپ  مالسلا  هیلع  نسح 

هنادرمناوجان تنایخ  تافاکم 

رضحم زا  هدمآ و  کلام )  نب  سنا  درگ (  هب  صاخ  يروش  اب  هرـصب  ناتـسود  شناد  زا  یهورگ  دیفم ،  عمجم  هچ  یبوخ .  سلجم  هچ  هو 
قایتشا اب  زین  وا  دندرک .  یم  هدافتـسا  دندوب ؛ هتخومآ  یم  ار  یمالـسا  فراعم  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  زا  اهتدـم  هک  يو 

زا یکی  رگید ،  ياـهزور  فـالخرب  يزور  یلو  درک .  یم  وگزاـب  نادرگاـش  يارب  تشاد  داـی  هب  مالـسا  ربماـیپ  زا  هـک  ار  ثیداـحا  ماـمت 
هک تفرگ  رارق  یطیارـش  رد  یلو  دوش ،  هداد  شـسرپ  نیا  خـساپ  دوبن  لیام  سنا )  هکنیا (  اب  درک  بیجع  یـشسرپ  وا  هتـسجرب  نادرگاش 

ياه هکل  نیا  تفگ ( :  درک و  ور  سنا  هب  نادرگاش  روضح  رد  يدـج  هفایق  اب  درگاش  نآ  هک  دوب  نیا  شـسرپ  دوب .  نآ  خـساپ  زا  ریزگان 
هّللا یلص  ادخ  لوسر  مردپ ،  هتفگ  هب  هکنیا  اب  تسا   ( 79 صرب (  يرامیب  هناشن  اهنیا  ایوگ  تسیچ ؟  زا  تسامـش  تروص  رد  هک  يدیفس 
یلص ادخ  لوسر  باحصا  زا  امش  هکنیا  اب  دش  هچ  دنک  یمن  التبم   ( 80 ماذج (  صرب و  يرامیب  هب  ار  نانمؤم  دنوادخ  دومرف :  هلآو  هیلع 

رد دنکفا و  ریز  هب  رس  یگدنمرش  لامک  اب  دینش ،  ار  لا  ؤس  نیا  سنا  هک  یتقو  یشاب ) ! ؟  یم  يرامیب  نیا  هب  التبم  یتسه ،  هلآو  هیلع  هّللا 
تسا مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ادخ  حلاص  هدنب  ياعد  رثا  رب  يرامیب  نیا  تفگ ( :  دز و  هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  تفر ،  ورف  دوخ 

شفارطا هدش ،  لیدبت  ینمشد  توادع و  هب  قباس  تدارا  نآ  دندش و  هقالع  یب  وا  هب  تبسن  دندینش  سنا  زا  ار  نخس  نیا  ات  نادرگاش  ! ( 
 . میدرگ یم  وت  یتحاران  ثعاب  تدـش  هب  میراد و  یمنرب  تسد  وت  زا  هنرگو  ییوگب  ار  اعد  نیا  يارجام  اـمتح  دـیاب  دـنتفگ  دـنتفرگ و  ار 
زج یهار  نانآ  رارـصا  تیعمج و  ماحدزا  ربارب  رد  یلو  دوشن  شاف  هعقاو  لصا  هکلب  تفر ،  یم  هرفط  هراومه  سنا  فهک  باحـصا  مالس 

ار یشرف  هعطق  مدوب ،  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  رد  يزور  تفگ :  نینچ  درک و  نخس  هب  عورـش  ور  نیا  زا  تشادن  نآ  نایب 
 ، رمع رکبوبا ،  اـت  دومرف :  نم  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  دـندوب  هروآ  هیدـه  ناونع  هب  باـنج  نآ  دزن  رود  هار  زا  نینمؤـم  زا  یهورگ 

شرف يور  و  دـندش ،  رـضاح  همه  هک  یتقو  مدرک  تعاطا  مرایب ،  شروضح  هب  ار  نمحرلادـبع  و  دیعـس ،  دعـس ،  ریبز ،  هحلط ،  نامثع ، 
نامرف داب  هب  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب ،  اجنآ  رد  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  میتسـشن ،  هدرمان 
میدرک هدهاشم  هاگان  هدب ،  ریس  ار  ام  راگدرورپ  نذا  هب  دومرف :  داب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دهد .  ریس  ار  شرف  نیا  نانیشنرس  ات  هدب 
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هیلع یلع  ترضح  دناد ،  یمن  ادخ  زج  ار  شفصو  هک  عیسو  رایسب  ياضف  رد  یتفاسم  ندومیپ  زا  سپ  مینک ،  یم  ریـس  اوه  رد  ام  همه  هک 
میتفگ تساجک ؟  اجنیا  دیناد  یم  ایآ  دومرف :  ترضح  نآ  میتفرگ ،  رارق  نیمزرب  هک  یتقو  دروآ ،  دورف  ار  ام  هک  دومرف  رما  داب  هب  مالسلا 

رب مالـس  ادـخ  لوسر  باحـصا  يا  تسا  فهک  باحـصا  راغ  اـجنیا  دومرف :  دـیناد .  یم  رتهب  امـش  وا  لوسر  یـصو  وا و  لوسر  ادـخ و  : 
نمحرلادبع نم و  دشن ،  هدینـش  یباوج  دندرک  مالـس  ریبز و . . .  هحلط و  دـعب  رمع ،  دـعب  رکبوبا  لوا  بیترت  هب  دـینک ،  فهک  باحـصا 

هیلع یلع  ترـضح  رخآ  رد  میدینـشن .  یباوج  متـسه ،  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناـخ  رد  رکوـن  سنا  نم  متفگ  میدرک و  مـالس 
ارچ فهک !  باحصا  يا  دومرف :  بانج  نآ  دنداد .  ار  ترضح  نآ  مالس  باوج  هک  میدینش  ییادن  گنردیب  درک  مالـس  نانآ  رب  مالـسلا 

نامیا اتکی  يادخ  هب  هک  میتسه  یناوج  ام  ادخ !  لوسر  هفیلخ  يا  دنتفگ ( :  دیدادن ؟  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  باحصا  مالس  باوج 
ای ربمایپ  هکنآ  رگم  میهدب ،  ار  یـسک  مالـس  باوج  میتسین  زاجم  دـنوادخ  هیحان  زا  ام  تسا ،  هدومرف  تیادـه  ار  ام  دـنوادخ  میا ،  هدروآ 

نخـس دومرف :  درک و  ور  اـم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـیتسه ) .  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  یـصو  امـش  دـشاب و  وا  یـصو 
ياضف رد  داد ،  نامرف  داب  هب  میتفرگ ،  رارق  شرف  يور  دیریگب ،  رارق  دوخ  ياج  رد  دومرف :  يرآ ،  میتفگ :  دیدینش ؟  ار  فهک  باحـصا 

اجنآ رد  هک  میدـمآ  دورف  دوب  گنر  ینارفعز  هک  ینیمز  رد  روایب ،  دورف  ار  ام  دومرف :  داب  هب  باتفآ  بورغ  ماـگنه  میدرک ،  ریـس  نارکیب 
ار دوخ  كرابم  ياپ  بانج  نآ  تسین ،  بآ  وضو  يارب  تسا ،  زامن  ماگنه  نانمؤمریما  يا  میتفگ  دوبن .  هاـیگ  بآ و  قولخم و  هنوگچیه 
ام يوضو  يارب  یتشهب  بآ  دیدرک  یمن  باتـش  رگا  دومرف :  میتخاس ،  وضو  همـشچ  نآ  بآ  زا  دـمآ و  دـیدپ  یبآ  همـشچ  دز ،  نیمز  رب 
زا سپ  دوب ،  زامن  لوغشم  نانچمه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  میدوب ،  اجنآ  رد  بش  فصن  ات  میدناوخ و  ار  زامن  سپس  دش ،  یم  رـضاح 

هاگان تکرح  زا  سپ  نک ،  تکرح  دومرف  داـب  هب  میـسرب  ربماـیپ  حبـص  زاـمن  هب  اـت  دـیریگب ،  رارق  دوخ  ياـج  رد  دومرف :  زاـمن  زا  تغارف 
يا دومرف ( :  درک و  نم  هب  ور  زامن  زا  سپ  ترـضح  نآ  میدناوخ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  اب  ار  زامن  میتسه ،  ربمایپ  دجـسم  رد  میدید 

مک و یب  رخآ  ات  لوا  زا  ار  ارجام  مامت  ترضح  نآ  دییامرفب  امش  مدرک  ضرع  دینک )  یم  نایب  امش  ای  منک  نایب  نم  ار  امش  يارجام  سنا 
نادرگاش و  دوب ،  هدرک  تریح  رد  قرغ  ار  نادرگاش  دوخ ،  راتفگ  نیا  اـب  هک  سنا  تسا .  هدوب  اـم  هارمه  ییوگ  هک  درک ،  ناـیب  تساـک 

گنر هب  گنر  هفایق  رد  ار  نآ  ياهبیـشن  زارف و  و  دندینـش ،  یم  ار  بیجع  هثداح  نیا  ناتـساد  دوجو  مامت  اب  دندوب و  هدـش  شوگ  رـسارس 
سرد کی  داد و  رارق  يرگید  هلحرم  رد  ار  نانآ  سنا  هفایق  رییغت  گنهامه  اهنآ  روشرپ  تاساسحا  دیـسر  هک  اـجنیا  هب  دـندید ،  یم  سنا 

 : ) . . . تفگ سنا  دنتخومآ .  ارجام  نیا  زا  هک  تسا  اهـسرد  راکهاش  زغم و  تفگ  ناوت  یم  دوب و  دنمدوس  هشیمه  هک  يدنمدوس  رایـسب 
وت زا  دوخ )  ياـبقر  ندومن  موکحم  يارب  مالـسلا (  هیلع  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  سنا  يا  تفگ  درک و  نم  هب  ور  ربماـیپ  نم !  نادرگاـش 
 ، دش فقوتم  اج  نیمه  رد  ارجام  نیا  هتبلا !  دص  هتبلا و  متفگ :  داد ) ! ؟  یهاوخ  تداهش  تقو  نآ  رد  ایآ  دهاوخ  یم  یهاوگ  تداهش و 

رکبوبا تفالخ  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زوسناج  يارجام  هکنیا  ات  دوب ،  نم  دای  رد  هراومه  شروآ  تفگـش  بیجع و  هرطاخ 
رکبوبا روضح  هب  ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يزور  اـت  تفاـی  ققحت  شناراـی  يراـیتسد  هب  رکبوبا  تفـالخ  عوضوم  دـمآ ،  شیپ 

ياه یندـید  سنا  يا  تفگ ( :  درک و  نم  هب  ور  مدرم  رکبوبا و  روضح  رد  یلع  ترـضح  دـمآ ،  نایم  هب  نخـس  تفالخ  هراـبرد  دروآ و 
يروط لاوحا  عاضوا و  وگب ( ) .  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  شافـس  فهک و  باحـصا  مالـس  ندرک و  ریـس  شرف و  نآ  هب  عجار  ار  دوخ 

 ، يریپ رثا  رب  متفگ :  دروخ ) .  یم  همطل  میرهاـظ  تیـصخش  هب  دـش و  یم  میخو  نم  ياـیند  متفگ ،  یم  ار  دوخ  تادوهـشم  رگا  هک  دوـب 
تداهـش وت  زا  نم  تقو  ره  هک  تفرگن  دـهعت  وت  زا  ربماـیپ  رگم  دومرف :  ما ،  هدرک  شوـمارف  ار  هعقاو  نآ  ما و  هداد  تسد  زا  ار  ما  هظفاـح 
تیعقوـم نیا  رد  سنا  تسناد  یم  هک  مالـسلا  هـیلع  یلع  هاـگنآ (  يا ! ؟  هدرب  داـی  زا  ار  ربماـیپ  تیـصو  هنوـگچ  ینکن ،  ناـمتک  مهاوـخب 

اب دـش )  قاط  شتقاط  تشاذـگ ،  دوخ  درخ  نادـجو  يور  اپ  درک و  ار  هنادرم  ناوجان  تنایخ  نیا  دوخ  ياـیند  ندرک  داـبآ  يارب  ساـسح 
كرام ات  نک ( !  رهاـظ  صخـش  نیا  هرهچ  رد  ار  صرب  يراـمیب  تمـالع  ادـنوادخ !  درک ( :  ضرع  هدـش و  دـنوادخ  هجوتم  زوسرپ  یلد 

نیا هب  لاح  ات  مدمآ  نوریب  هک  سلجم  نآ  زا  امرف ) .  طلـسم  وا  رب  مکـش  درد  و  نک ،  انیبان  ار  شناگ  هدید  دشاب )  شا  هرهچ  رد  شتنایخ 
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هـس نیا  رمع  نایاپ  ات  دـنیوگ  دیدیـسرپ ،  نآ  زا  امـش  تسه و  نم  رد  هک  یـصرب  ناتـساد  نم و  هصق  دوب  نیا  متـسه ،  ـالتبم  يراـمیب  هس 
 ( . 81 دشن (  فرطرب  سنا )  دوجو (  زا  يرامیب 

شرسپ هب  يردپ  همان 

شیارب رکبوبا  شدنزرف  يوس  زا  يا  همان  هک  دید  ار  يدصاق  يزور  دوب ،  دوخ  یصخش  ياهراک  مرگرـس  فئاط  رد  رکبوبا  ردپ  هناحقوبا 
هفیلخ ناونع  هب  ارم  مدرم  دـعب :  ماما  هفاحقوبا ،  يوس  هب  ادـخ  لوسر  هفیلخ  فرط  زا  تسا ( :  هتـشون  نینچ  دـید  درک  زاـب  ار  هماـن  هروآ ، 

هچنانچ متسه ،  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  نیشناج  نم  زورما  دنا  هدش  یـضار  رما  نیا  هب  دنا و  هدیزگرب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
زا یفرط  زا  تخانـش و  یم  ییوـکین  هب  ار  شدـنزرف  هک  هفاـحقوبا  يا ) .  هدرک  يراـکوکین  يریذـپب ،  بصنم  نیا  هـب  ارم  ییاـیب و  اـم  دزن 

رانکرب ماقم  نیا  زا  یلع  هک  دـش  ثعاب  هچ  تفگ :  دـصاق  هب  تشاد ،  لماک  ییانـشآ  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تقاـیل  تیـصخش و 
شیازفا تفالخ  رما  رد  رگا  هفاحقوبا :  تخاس .  رانک  رب  ار  وا  شیرق  رد  وا  راتـشک  هقباس  مالـسلا و  هیلع  یلع  نس  یمک  دصاق :  دیدرگ ؟ 

ملظ مالسلا  هیلع  یلع  قح  رد  هک  تسا  نیا  فاصنا  دندرکن ؟  هفیلخ  ارم  ارچ  سپ  تسا  رتشیب  رکبوبا  زا  نم  لاس  دشاب ،  ربتعم  لاس  نس و 
يردـق هب  بلطم  يرآ  دـینادرگ .  رومءام  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  هب  ار  اـم  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـهراب  هکنآ  هچ  دـندومن ، 

باتفآ دوش  یم  رگم  دـش ،  راـنکرب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ارچ  هک  دـنک  رواـب  دـناوت  یمن  هفاـحقوبا  یتح  هک  تسا  نشور  حـضاو و 
تسا یقاب  شرکش  مه  زاب  تشاگنا ،  هدیدان  ار  تسرپ  ایند  نارگیزاب  ياهمتس  ياه و  یـشک  قح  ناوت  یم  رگم  درک ؟  راکنا  ار  باتملاع 

ات دیشیدنیب  شیاه  هتفگ  فارطا  رد  کین  دیناوخب و  بوخ  دوخ  رسپ  هب  ار  ردپ  همان  خساپ  الاح  دیوگب .  ار  قح  شرسپ  دض  رب  يردپ  هک 
هداتـسرف هک  يا  همان  تشون ( :  نینچ  رکبوبا  شدـنزرف  خـساپ  رد  هفاـحقوبا  دـیبای :  تسد  ناـمتک  ياـه  هدرپ  تشپ  هب  زین  رذـگهر  نیا  زا 

یم همان  نآ  رد  رگید  ياه  هتفگ  فالخ  رب  تیاه  هتفگ  زا  یـضعب  هکنآ  هچ  متفای ،  یلقع  مک  هماـن  ناـسب  ار  وت  هماـن  یلو  دیـسر ،  يدوب 
بلطم نیا  دنتفریذپ  تفالخ  هب  مدرم  ارم  ییوگ  یم  رگید  راب  متسه ،  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیلخ  نم  ییوگ  یم  رابکی  دشاب ، 

وشم دراو  يرما  رد  مرسپ !  مدرم )  هن  دننک  نییعت  شلوسر  ادخ و  دیاب  ار  ادخ  هفیلخ  اریز  تسین (  يزیچ  يراکهابتشا  يزادنا و  طلغ  زج 
تمالم و فدـه  رـشح  زور  رد  ار  وت  تسا و  ینامیـشپ  یماـجرف و  یب  راـکنیا  ماجنارـس  دـشاب ،  راوشد  تخـس و  نآ  زا  ندـش  نوریب  هک 
رت هتسیاش  رت و  قیال  هک  یناد  یم  یبوخ  هب  وت  دراد ،  ییالابرس  يریزارس  ره  تسه ،  جورخ  دورو و  يرما  ره  يارب  دنهد ،  رارق  شنزرس 
ناف اهبحاص  نعدـت  و ال  ینکن (  دـنوادخ  زا  ینامرفان  شاب  بظاوم  ینیب ،  یم  ار  ادـخ  اـیوگ  هک  شاـب  ناـنچ  تسیک ؟  تفـالخ  رد  وت  زا 

رتملاس ناسآ و  يارب و  بصنم  نیا  كرت  زورما  نکم ،  رانکرب  شقح  زا  ار  تفـالخ  بحاـص  کـل ؛  ملـسا  کـیلع و  فخا  مویلا  اـهکرت 
 ( . 82 نکفیم (  يزور  هیس  يراوشد و  هب  ار  دوخ  تسا ، 

جاجح تسد  هب  ربنق  تداهش  یگنوگچ 

رادـنامرف مکاح و  ار  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  تسـشن ،  تفـالخ  هب  يرجه  لاـس 65  رد  يوما ،  هفیلخ  نیمجنپ  کلملادـبع ،  هک  یتـقو 
تیانج يراوخنوخ و  ملظ و  نایغط و  يارب  دـهاوخ  یم  سکره  هک  تسا  راگزور  ماشآ  نوخ  رایـسب  دـیلپ و  دارفا  زا  جاجح  درک .  قارع 

قارع رد  لاـس  تـسیب  وا  دوـب .  رلتیه  لوـغم و  زیگنچ  نوـچ  هـیحور  تثاـبخ و  رظن  زا  جاـجح  دــنز ،  یم  لاـثم  ار  جاــجح  دــنزب ،  یلثم 
نیا رد  دوب و  نمـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  يردق  هب  دنارذگ و  دـح  زا  ار  يزیرنوخ  يرگمتـس و  تدـم  نیا  رد  درک ،  ییاورنامرف 

نابحم و زا  يرایسب  دشاب ،  لتق  زوجم  هک  وا  يارب  دوب  یفاک  نتشاد  یلع  هب  تبحم  یکدنا  ای  ندوب  هعیش  مسا  هک  تشاد  تیـساسح  دروم 
رایسب تفگ ( :  شنایفارطا  هب  يزور  دایز ،  نب  لیمک  دننام  يدارفا  نتـشک  زا  سپ  دناسر .  لتق  هب  عضو ،  نیرت  تخـس  اب  ار  یلع  نایلاوم 

وا میرادن ،  غارـس  ار  ربنق  زج  یـسک  ام  دنتفگ :  نایفارطا  منزب )  ار  شندرگ  مبای و  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  زا  یکی  هب  هک  ملیام 
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دنتفر و اهنآ  داتسرف ،  ربنق  يریگتسد  يارب  ار  یهورگ  جاجح  تسا .  وا  ناتـسود  فص  رد  زین  نونکا  و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هراومه 
؟  تسا نادـمهوبا )  وت (  هینک  تفگ :  يرآ ،  دومرف :  یتسه ؟  ربنق  وت  تفگ :  ربـنق  هب  وا  دـندروآ ،  جاـجح  دزن  هدرک و  ریگتـسد  ار  ربـنق 

نید زا  ربنق  يا  جاجح :  تسا .  نم  تمعن  یلو  مالسلا  هیلع  یلو  متـسه  ادخ  هدنب  نم  دومرف  یتسه ! ؟  یلع  هدنب  وت  تفگ :  يرآ  دومرف : 
ادـیپ نم  يارب  یلع  نید  زا  رتهب  وت  تسا ،  يرازیب  هتـسیاش  مالـسلا  هیلع  یلع  نید  رگا  ربنق :  یـشاب !  ناما  رد  ات  يوج  يرازیب  یلع  مارم  و 

ره تسا ،  بجاو  وت  لتق  ییوج ،  یمن  يرازیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نید  زا  هکنیا  جاـجح :  میوج .  يرازیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نید  زا  اـت  نک 
لتق هب  ار  وت  روطناـمه ،  یناـسرب ،  لـتق  هب  ارم  هک  روط  ره  ربـنق :  مشکب .  ار  وت  مقر  نآ  اـت  وگب  ینک ،  یم  راـیتخا  تدوخ  ار  نتـشک  عون 
یلع جاجح :  دننک .  یم  حبذ  ارم  دنفـسوگ  نوچ  وا ،  تبحم  هار  رد  هک  هداد  ربخ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  يالوم  یلو  دناسر  مهاوخ 
ادج ربنق  ندرگ  زا  رس  جاجح ،  نامرف  هب  نادالج  تشک .  مهاوخ  ار  وت  روطنامه  تسا ،  هداد  ربخ  یبوخ  نتشک  عون  وت  يارب  مالسلا  هیلع 

جاجح ربارب  رد  ربنق  هکنآ  زا  سپ  هکنیا :  نآ  و  دـنا ،  هدرک  لقن  زین  يرگید  هنوگ  هب  ار  جاجح  اـب  ربنق  تاـقالم  يارجاـم   ( 83 دندرک ( . 
هیلع یلع  يوضو  بآ  هک  دوب  نیا  متامدـخ  زا  دومرف :  يدرک ؟  یم  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدـخ  رد  تفگ :  وا  هب  جاجح  تفرگ :  رارق 
نیا رد  ترضح  نآ  دومرف :  تفگ ؟  یم  هچ  دش  یم  غراف  وضو  زا  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دیـسرپ  مدرک ،  یم  رـضاح  ار  مالـسلا 

مه اذاف  ۀـتغب  مهانذـخا  اوتوا  امب  اوحرف  اذا  یّتح  یـش ء  لک  باوبا  مهیلع  انحتف  هب  اورکذ  اوسن  املف  دومرف ( :  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  عقوم 
 ، دـندرک یم  شومارف  ار  اـم  تارکذـت  ماـمت  ناطیـش  ناوریپ  هک  یتقو  نیملاـعلا ؛  بر  هللادـمحلا  اوملظ و  نیذـلا  موقلا  رباد  عطقف  نوسلبم 

عطق ناشدـیما  میتفرگ ،  ار  ناـنآ  ناـهگان  دـندش ،  ناـمداش  دیـسر  اـهنآ  هب  هچنآ  هب  نوچ  میدوشگ ،  ناـنآ  يور  هب  ار  يزیچ  ره  ياـهرد 
نامگ تفگ  جاجح  44 و 45 )  ماعنا :  تسا ( ) .  نایناهج  يادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  دش ،  هدیرب  نارگمتس  متـس  هلابند  و  دیدرگ ، 
يرآ يرآ ،  تفگ :  يرابدرب  تحارـص و  لامک  اب  ربنق  میدوب .  اـم  هیآ  نونظم  زا  شروظنم  درک و  یم  لـیوءات  اـم  رب  ار  هیآ  نیا  منک  یم 

نم تروص  نیا  رد  یقـشت ؛  دعـسا و  اذا  تفگ ( :  خـساپ  رد  ربـنق  مزاـس ! ؟  ادـج  ندـب  زا  وـت  رـس  رگا  درک  یهاوـخ  هچ  تفگ :  جاـجح 
ماـگنه نیا  رد  نتفگ  یهاوخ  هچ  ره  يوگب  مصخ  يا  تفر  مهاوخ  هدـید  هب  شرد  كاـخ  نم  دـش ) .  یهاوخ  تخبدـب  وت  دـنمتداعس و 

نینچ ماجنارس  دوب  هتشذگ  شراختفا  رپ  رمع  زا  لاس  دودح 65  رد  هک  وا   ( 84 دندناسر (  تداهش  هب  ار  وا  دندز و  ار  ربنق  ندرگ  نادالج 
 . دیشون تداهش  دهش 

يرظن دنلب  عبط و  تعانم 

اه ینارذگـشوخ  عاونا  نایم  رد  مدرم ،  رب  دوخ  طلـست  تردـق و  رطاـخ  هب  تفر و  یم  دوخ  رـصق  يوس  هب  یبیجع  رورغ  قارطمط و  اـب  وا 
لامک اب  دـندروخ ،  یم  ار  وا  يراپـسکاخ  يراثن و  ناج  ناـن  دـندوب و  هتفرگ  ار  وا  رود  نئاـخ  لـفاغ و  یهورگ  دوب و  ربخ  یب  تسمرس و 

هاق هاق  مدرم  یگراچیب  يارب  لد  هدرپ  زا  و  دمرایب ،  امیس  شوخ  نازینک  شوغآ  رد  دوخ  رصق  رد  ات  تفر  یم  ادص  رـس و  هوکـش  لیلجت و 
فیدر یباقلا  نوراه  يارب  هکنآ  یب  دوب ،  رفنتم  هداعلا  قوف  اـه  یگماـکدوخ  هنوگ  زا  تشاد و  حیرـص  عطاـق و  ناـیب  هک  لولهب  ددـنخب ! 

ارم هنابدا  یب  دـناوخ و  کچوک  مسا  هب  ارم  هک  دوب  یـسک  هچ  نیا  هو !  ادـص ،  نیا  هدینـش  زا  نوراه ؛  نوراه !  نوراـه !  دروآرب :  داـیرف 
ارم لولهب !  يا  دـندروآ - .  وا  شیپ  ار  لولهب  هفیلخ  روتـسد  هب  دـینک .  راضحا  هظحل  نیمه  ار  وا  دوب - !  هناوید  لولهب  نابرق !  دـیبلط - ! 

یشاب نیمز  برغم  رد  وت  دوش و  متس  یسک  هب  نیمز ،  قرشم  رد  رگا  هک  یتسه  یسک  نآ  وت  متـسه - ؟  یک  نم  یناد  یم  یـسانش ،  یم 
یب تخاس ،  نوگرگد  ار  نوراـه  لولهب ،  زورفا  شتآ  نازوس و  كاـپ و  بلق  زا  نیـشتآ  راـتفگ  نیا  یتسه !  وت  لو  ؤسم  تماـیق  زور  رد 
نآ جنـسب ،  دـیجم  نآرق  ار  دوخ  رادرک  شور و  لولهب :  ینیب ؟  یم  هنوگچ  ارم  لاـح  شور و  لولهب  يا  دیـسرپ  تخیر و  کـشا  راـیتخا 

هچنانچ  ( . ( 85 دنتـسه (  خزود  باذع  راتفرگ  ناراکدب  یلو  دنرادروخرب  یتشهب  ياهتمعن  زا  ناراکوکین  دیوگ ( :  یم  ینامـسآ  باتک 
؟  تساجک رد  ام  کین  لامعا  همه  نیا  نوراه :  يراد .  یماـجرف  یب  تبقاـع  هنرگ  تسا و  ماـجرف  اـب  وت  ماجنارـس  تسا  کـین  وت  رادرک 
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 : لولهب دوش ؟  یم  هچ  تساجک و  رد  دنوادخ  هدرتسگ  تمحر  سپ  نوراه :   ( . 86 دریذپ (  یم  ار  ناراکزیهرپ  رادرک  دنوادخ  لولهب : 
هّللا یلـص  ادخ  لوسر  رب  ام  يدـنواشیوخ  سپ  نوراه :   ( . 87 تسا (  اهنآ  لاح  لماش  تسا و  کیدزن  ناراـکوکین  هب  دـنوادخ  تمحر 

 ) نادنواشیوخ ناگتـسب و  بسن و  زا  هن  دنـسرپ ،  یم  لمع  زا  تمایق ،  زیخاتـسر  زور  رد  لولهب :  دوش ؟  یم  هچ  تساجک و  رد  هلآو  هیلع 
نذا هب  یگتسب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تعافش  لولهب :  تساجک ؟  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمابپ  تعافش  سپ  نوراه :   ( . 88
لها يزرماـیب و  ارم  هک :  تسا  نیا  نم  تجاـح  لولهب :  يراد ؟  یتجاـح  وت  اـیآ  لولهب !  يا  نوراـه :   ( . 89 دراد (  دـنوادخ  تیاضر  و 

متـساوخ يراد ،  يراکهدـب  ضرق و  هک  ما  هدینـش  یلو  تسا  جراـخ  نم  تـسد  زا  یتجاـح  نـینچ  ندروآرب  نوراـه :  ینادرگ .  تـشهب 
هب ار  مدرم  لاوما  ییوگ  یم  تسار  رگا  دـنک ،  یمن  ادا  ار  يراکهدـب  يراکهدـب ،  ضرق و  نوراه !  يا  لولهب :  منک .  ادا  ارت  يراکهدـب 

لولهب دنهدب ! ؟  وت  هب  رمع  نایاپ  ات  ار  وت  زور  ره  یگدنز  هنیزه  ات  مهد  روتسد  هزور  همه  یهاوخ  یم  ایآ  نوراه :  نک !  در  ناشنابحاص 
ار وت  شاعم  دـنک و  یم  داـی  ار  وت  هک  ییادـخ  نآ  تسا ،  ادـخ  اـم  بحاـص  یلوم و  میتسه ،  ادـخ  هدـنب  ود  ره  وت ،  نم و  نوراـه !  يا  : 

 ( 90 دهد (  یم  يزور  زین  نم  هب  دنک  یمن  شومارف  ارم  دیامن ،  یم  نیمءات 

هاش نامز  رد  ناریا  رب  اکیرمآ  بیجع  هطلس 

نودب یمهم  راک  هک  اجنآ  ات  درک ،  یم  نییعت  ار  ناریا  تشونرـس  هک  دوب  طلـسم  ناریا  رب  اکیرمآ  يردق  هب  يولهپ  اضر  دـمحم  میژر  رد 
رد دوب :  بلطم  نیا  يا  هدنورپ  یسررب  رد  تفگ :  یم  نیمرتحم  زا  یکی  هنومن :  ناونع  هب  تفرگ  یمن  تروص  اکیرمآ  ناراشتـسم  هزاجا 
 ، دیدرگ هدامآ  دش و  هتخاس  اهنامتخاس  دوش ،  هتخاس  ینیعم  هورگ  يارب  نامتخاس  دحاو  دنچ  دوب  رارق  يولهپ  اضر  دمحم  تنطلس  رـصع 
اب هرکاذـم  زا  سپ  تفرگ ،  هزاجا  وا  زا  و  دوش ،  هداد  تسناد  یم  رتمزال  هک  يرگید  هورگ  هب  ار  اهنامتخاس  نآ  ات  داتفا  رکف  نیا  هب  تلود 
هیس دیهد ) .  ماجنا  ار  راک  نیا  درک ،  تقفاوم  داد و  هزاجا  وا  رگا  دوش ،  حرطم  اکیرمآ  ریفس  اب  هلئسم  دیاب  تفگ ( :  خساپ  رد  هاش  هاش ، 

 ( درادـن یعنام  دـیوگ ( :  یم  ییانتعا  یب  لاـمک  اـب  مه  وا  دوش ،  یم  هرکاذـم  اـکیرمآ  ریفـس  اـب  هزادـنا ! ؟  هچ  اـت  نیبب  ار  تلذ  يزور و 
ناریا و یگتـسباو  تراسا و   ( 91 درادن (  یعنام  دـینک  مادـقا  دـیوگ :  یم  تلود  هب  هاش  هاگنآ  دـنهد ،  یم  شرازگ  هاش  هب  ار  وا  تقفاوم 

دنتفای زاب  ار  هتفای  تسد  زا  تزع  و  دندرک ،  نوریب  ار  اهییاکیرمآ  دگل  یلیس و  اب  یمالسا ،  بالقنا  تکرب  هب  دوب ،  هدیسر  اجنیا  هب  یناریا 
.

ینیمخ ماما  تیعطاق  زا  يا  هنومن 

دوب يرهطم  دیهـش  موحرم  اهنآ  هلمج  زا  دنتفر ،  سیراپ  هب  ناریا  زا  ماما  رادید  يارب  يدایز  دارفا  سیراپ  رد  هر )  ینیمخ (  ماما  تدم  رد 
مه نآ  متفر ،  شندید  هب  نارهت ،  هب  سیراپ  زا  يرهطم  ياقآ  تشگزاب  زا  سپ  دسیون :  یم  هتاکرب )  تماد  یفسلف (  ياقآ  اناوت  بیطخ  ، 

ماما هک  یمیمـصت  تفگ :  ارچ !  متفگ :  متـسه ) .  توهبم  نم  اقآ  تفگ ( :  وگتفگ ،  نمـض  رد  دوب ،  بش  لوا  دوبن  یـسک  هک  یتقو  رد 
دهاوخ هچ  هجیتن  یتسار  هب  هاش ،  زا  هسنارف  سیلگنا و  اکیرمآ و  ياه  تیامح  همه  نآ  اب  حلـسم ،  نادند  ات  ياه  یماظن  همه  نآ  اب  هتفرگ 

) ؟  دـینیب یم  روطچ  ار  ناتدوخ  تسا ،  مهم  یلیخ  رطخ  اقآ !  متفگ ( :  ماما  هب  تسا ؟  تیقفوم  بجوم  ام  يارب  میمـصت  اعقاو  اـیآ  دـش ؟ 
 : مدیسرپ میزوریپ ) .  اعطق  دومرف ( :  یم  تیعطاق  اب  نانچمه  مدش ،  دراو  نم  هک  يرد  ره  زا  میزوریپ . . . ) !  قیقحتلا  یلع  دومرف ( :  ماما 

متفگ میزوریپ ،  اعطق  دومرف :  درکن و  تابثا  یفن و  ماما  تسا ؟  هداد  ار  ربخ  نیا  وا  و  دیا ،  هدش  بایفرش  جع )  رصع (  ماما  رضحم  هب  ایآ 
لاح اب  يرهطم  دیهـش  دینکن .  هریغ  یماظن و  پوت و  کنات و  همه  نیا  هب  انتعا  میزوریپ ،  اعطق  تفگ :  تسا ؟  هدـش  امـش  هب  یماهلا  ایآ  : 

 . دش زوریپ  و  درک ،  یم  تبحص  توق  اب  نانیمطا و  اب  دوب ،  یناسنا  نینچ  کی  ینیمخ  ماما  يرآ  تفگ .  یم  ار  راتفگ  نیا  هدز  تهب 
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وا هنانامرهق  تداهش  یبالقنا و  راگزومآ 

دوب يدح  رد  وا  رورغ  دادبتسا و  دوب ،  نادناخ  نیا  توغاط  نیمهد  لکوتم )  اهنآ (  نیرتروتاتکید  یـسابع ،  نادناخ  ياهتوغاط  نایم  رد 
نانچ نآ  دـناسر ،  یم  تداهـش  هب  اه  هجنکـش  نیرتدـیدش  اب  ار  هدازآ  ناـنز  نادرم و  وا  دنتـشادن ،  ندیـشک  سفن  قح  وا  ناـفلاخم  هک  ، 

ماجنارـس ینالوط و  کیرات و  ياهنادـنز  هجنکـش و  اب  يواسم  وا  اب  تفلاـخم  دنتـسناد ،  یم  همه  هک  دوب ،  هدرک  داـجیا  تشحو  بعر و 
ار نآ  دنناشوپب ،  ار  نآ  رـس  هدرک ،  برقع  زا  رپ  ار  يا  هرمخ  داد ،  یم  روتـسد  یهاگ  محر ،  یب  روتاتکید  نیا  تسا .  ایند  اب  یظفاحادخ 
زا وم  هثداح  نیا  ندینش  اب  یناسنا  ره  هک  دتفیب ،  ناینادنز  ناج  هب  هدمآ  نوریب  نآ  نایم  زا  اهبرقع  ات  دننک ،  زاب  ار  شرـس  هدرب ،  نادنز  هب 

نوتیز مزیه  اـب  رونت ،  نآ  رد  دـندوب ،  هدـیبوک  ینهآ  تشرد  ياـهخیم  نآ  ناـیم  رد  دوب ،  هدرک  تسرد  يرونت  دوش .  یم  تسار  شندـب 
هب شک ،  فعـضتسم  روتاتکید  نیا  دنوش .  هتـشک  ات  داد  یم  باذع  نآ  نایم  رد  ار  ناگدازآ  زور ،  لهچ  یهاگ  تخورفا ،  یم  رب  شتآ 

تاجن يارب  هارومه  یلع  نادرگاش  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  نیبوسنم  اریز  تشاد ،  دایز  دانع  ینمـشد و  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  اـب  صوصخ 
يارب یلـصا  لیلد  وا  يارب  ندوب  هعیـش  مان  ورنیا  زا  دـندرک ،  یم  راکیپ  وا  دـض  رب  و  دنتـساخ ،  یمرب  وا  دـیلپ  دوجو  رـش و  زا  نافعـضتسم 

یم یبوخ  هب  دیشوک و  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ندش  شومارف  يارب  هارومه  دیـسرت ،  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  زا  وا  دوب .  تیموکحم 
بارخ ار  نیسح  ربق  ور  نیا  زا  دش ،  دهاوخ  وا  دیلپ  یگدنز  نمرخ  رب  راب  ررش  هقعاص  دشاب ،  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  ات  تسناد 

فارطا رد  شـسوساج  نارومءام  و  ددرگ ،  دیدپان  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ات  دومن ،  ناسکی  شرواجم  ياهنیمز  اب  ار  ربق  نیمز  درک ، 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  مرج  هب  ار  دارفا  زا  ردق  هچ  دورن ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  یسک  ات  دندرک ،  یم  تراظن 

هیلع نیـسح  ماما  ربق  ترایز  دصق  سکچیه  رگید  ات  دنتخاس ،  ادج  شندب  زا  دوب  هدـنز  هک  یلاح  رد  ار  ینز  ياهناتـسپ  یتح  و  دنتـشک ، 
ناگدازآ يوگلا  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  اریز  تشاد ،  تیساسح  ردقنآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  دروم  رد  وا  ارچ  دنارورپن .  رـس  رد  ار  مالـسلا 

یندشن شومارف  یشروی  مالسلا  هیلع  نیسح  هویش  دوب و  اهتوغاط  یبوکرس  يارب  ناشوج  موادم و  یلماع  مالسلا ،  هیلع  نیسح  نوخ  دوب ، 
هناشن هک  ار  يردس  تخرد  هک  دوب  ساسح  عوضوم  نیا  رد  نانچ  نآ  دوب ،  ناربکتـسم  هزوپ  ندیلام  كاخ  هب  نافعـضتسم و  تاجن  يارب 
ینعم رد  اتفگـش  تفگ ( :  دیـسر ،  ناناد  ثیدـح  زا  یکی  هب  ربخ  نیا  دـندرک .  عطق  شروتـسد  هب  دوب ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  نتخانش 

هـس هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هدش  لقن  هک  تسا  نیا  ثیدح  نآ  مدیمهف و  زورما  یلو  تسیچ  روظنم  مدیمهف  یمن  مدوب  هدنام  یثیدح 
 ، شدلوت زا  لبق  اهلاس  هک  دوب  یتوغاط  لکوتم  يرآ  ار ) .  ردس  تخرد  هدننک  عطق  دنک  تنعل  ادخ  ةردسلا ؛  عطاق  هّللا  نعل  دومرف ( :  راب 

ادخ و رفنت  نعل و  دروم  خیرات ،  نایتوغاط  همه  هک  مالسا ،  نیتسار  شنیب  تسا  نیا  دوب ،  هدش  تنعل  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  نابز  هب 
 . دنـسرب دوخ  قح  هب  و  دـنبای ،  تاجن  نامورحم  نافعـضتسم و  ات  درک ،  تسین  هب  رـس  ار  كاپان  ياه  هدـش  نوعلم  نیا  دـیاب  و  دنمالـسا ، 
دّی ؤم  شا  یمشچ  رون  ود  شزومآ  هرابرد  دوخ ،  یسایس  نارواشم  اب  يزور  دوب ،  ییانثتـسا  زیچ  همه  نایتوغاط  ریاس  نوچمه  هک  لکوتم 
ؤم ات  دینک ،  یفرعم  منادنزرف  نداد  سرد  يارب  دشاب  شوهاب  داتـسا و  تهج  ره  زا  هک  ار  يراگزومآ  دـنتفگ  تسـشن ،  وگتفگ  هب  زتعم  و 

یبوخ راگزومآ  ینعم  مامت  هب  هک  میراد  غارـس  یـصخش  ام  دـنتفگ  نارواشم  دـننک .  تفرـشیپ  عیرـس  یلیخ  وا  شزومآ  تحت  زتعم  دـّی و 
کی طقف  تسین ،  یفرح  وا  فیطل  قوذ  راشرـس و  شوه  اـبیز و  طـخ  نیریـش و  ناـیب  رد  و  دراد ،  تسد  یـشزومآ  مولع  همه  رد  تسا ، 

یلع لآ  مالـسلا و  هیلع  یلع  طخ  رد  تسا  هعیـش  وا  هکنیا  نا  تسا و  یگرزب  بیع  نارواـشم :  تسیچ ؟  بیع  نآ  لـکوتم :  دراد .  بیع 
تیکس نبا  هک (  تسا  بوقعی )  شمان (  داد . . .  هاگتـسد  هب  ار  وا  ناوت  یمن  تسا ،  كانرطخ  يدرف  نینچ  دیناد  یم  و  دراد ،  یمرب  مدق 

یسک هچ  تسین ،  دینک  یم  رکف  امـش  هک  هنوگنآ  ربخ  تفگ :  درک و  دنلب  رـس  و  تخادنا ،  نییاپ  هب  رـس  لکوتم  دوش .  یم  هدناوخ  مه  ( 
عمج رطاخ  تهج  نآ  زا  دـشکب ،  دـناوت  یمن  سفن  سکچیه  هن  دـیوگب ،  مدـض  رب  ینخـس  ای  و  دـنک ،  تفلاـخم  دـناوت  یم  نم  ربارب  رد 

توعد نیا  رگا  دنک  هچ  تفر ،  ورف  رکف  رد  وا  دش ،  توعد  بوقعی  زا  امـسر  دهدب .  سرد  ارم  نادنزرف  ات  دـینک ،  توعد  وا  زا  دیـشاب ، 
حیحـص شزومآ  اب  دیاش  ات  مریذپ  یم  ار  توعد  نیا  تفگ :  دوخ  اب  دنک ،  یمن  اود  يدرد  نینچ  نیا  تشک ،  دـنهاوخ  ار  وا  دریذـپن ،  ار 
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فت : این دعوت را می پذیرم تا شاید با آموزش صـحیح  را نپـذیرد ، او را خواهنـد کشت ، این چنین دردي دوا نمی کند ، با خود گ  
اسـالمی خـدمتی کرده باشم ، چاره اي نیست . او به اجبار دسـتگاه جبار متوکل ، مـدتی آموزگار بچه هاي او شد ، رفت و آمد می 
کرد ، اما هیچگاه حاشـیه نشـین متوکل نشد ، چاپلوسـی نکرد ، به درس خود همچنان ادامه می داد ، و دیگر در هیچ کاري شـرکت 
نمی کرد . تا روزي فرا رسـید که آن روز براي طاغوتیان روز جشن و سـرود بود ، چرا که روز تولد متوکل بود ، مجالس به ظاهر پر 
شکوهی از مال ملت ضـعیف بر پا کرده بود ، شـکم پرستان بی هدف ، با شعر و نثر ، متوکل را می ستودند تا جایزه بگیرند . در این 
میـان حقوق بگیران خصوصـی بیشتر دست و پـا می کردنـد ، تـا رزنـان و طبل کوبان و بنـدگان زر و زور ، به طور مصـنوعی به این 

جشن رونق می دادنـد ، وزیران فرمایشـی با سـر دادن اعلیحضـرتا اعلیحضـرتا به متوکل تبریک می گفتند . آن روز متوکل را آنقدر
 ، هدرک رپ  ار  سلجم  اهوگ ،  ناـبرق  یلب  وا و  هقهق  تسا ،  هتفر  شرع  هب  اـیوگ  دـیجنگ ،  یمن  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  هک  دـندرک  حدـم 

لکوتم ياه  هچب  راگزومآ  تسا .  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  نایـسلجم  ناـیورابیز ،  صقر  و  دـسر ،  یم  شوگ  هب  بارـش  ياـهناویل  يادـص 
هناخ زا  شزومآ ،  يارب  هنحص ،  زا  رود  وا  دش .  دنهاوخ  نینظ  وا  هب  هنرگ  و  دوش ،  رضاح  سالکرس  دیاب  نداد ،  سرد  يارب  لومعم  قبط 

هک یتقو  تسا .  لکوتم  دلوت  نشج  زور  زور ،  نآ  هک  تسناوت  یمن  لیلد  نیمه  هب  هک  دوب  رفنتم  لکوتم  هاگتـسد  زا  ردقنآ  دـمآ .  نوریب 
هشوگ رد  هدنکفا و  نییاپ  هب  رس  تسین ،  راک  رد  یسرد  یسالک و  هک  دیمهف  دید ،  لبق  ياهزور  فالخ  رب  ار  سلجم  دش ،  سلجم  دراو 

 ، لدزب ناراوخمکـش  اهوگب و  نابرق  یلب  ناتفـص و  هب  ور  هنوگچ  هک  دید  یم  دینـش و  یم  وا  تشادـن ،  نیا  زج  يزیرگ  هار  تسـشن ،  يا 
وا هب  داتفا ،  بوقعی  هب  لکوتم  مشچ  سلجم ،  رد  هکنیا  ات  تشاد .  همادا  نانچمه  سلجم  دنریگ ،  یم  لوپ  دننک و  یم  فیرعت  ار  لکوتم 
زا هک  هعیـش  تسا ،  هعیـش  وا  رخآ  دنک ،  یم  رکف  هچ  یتسار  هب  تسا  یـضاران  سلجم  هک  تسادـیپ  شا  هفایق  زا  هک  دـید  اما  دـش ،  تام 

نیا تفگ  دوخ  اـب  هکنیا  اـت  درک ،  یم  رکف  بوقعی  هراـبرد  دوب و  هتفر  ورف  دوخ  رد  لـکوتم  دوـش . . .  یمن  لاحـشوخ  توغاـط  شیاـتس 
راگزومآ بوقعی  هک  تسنیا  مهم  تسین ،  مهم  دنتـسه ،  نم  ناگدـنب  همه  دـنا ،  هداد  رـس  يداش  رورـس  دـنداش و  همه  نآ  هک  نایـسلجم 

 ، دوش زاب  سلجم  نایطوط  نوچمه  مه  صخـش  نیا  نابز  هک  منک  هچ  اما  دیوگب ،  کیربت  نم  هب  دـنک و  فیرعت  نم  زا  مرتحم  هدـیمهف و 
نبا يا  بوقعی  دز ( :  ادـص  رکف  نیا  لاـبند  ددـنویپب .  نایـسلجم  عمج  هب  زین  وا  اـت  منک  حرطم  دوش  یم  طوبرم  وا  هب  هک  یلا  ؤس  تسبوخ 

تسد ریز  تسا  یتدم  هک  مدنزرف  ود  نیا  زتعم  دّی و  ؤم  ایآ  منادب  وگب  یتسه ؟  تکاس  ارچ  میاه !  یمشچ  رون  بوخ  راگزومآ  تیکس ، 
 ، تسا سب  هدرک  توکـس  هچ  ره  لاح  ات  دید  بوقعی  مالـسلا ) ؟  هیلع  یلع  نادنزرف  نیـسح  نسح و  ای  تسا  رتهب  دـنناوخ  یم  سرد  وت 

هجیتن رد  و  دینازرل ،  ار  شبلق  ات  دیشک ،  تسم  روتاتکید  نآ  رس  رب  تشاد  دایرف  هچ  ره  دیاب  رگید  هدیسر ،  ناوختسا  هب  دراک  رگید  لاح 
زا رتـهب  نم  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  مـالغ  ربـنق  ینک ؟  یم  نم  زا  تسا  یلا  ؤـس  هچ  نیا  دز :  داـیرف  درک .  داـش  ار  خـیرات  نافعـضتسم  بلق 

نیـسح نسح و  تیـصخش  نیا  هرابرد  تشاد ،  تلهم  هک  اجنآ  ات  هاگنآ  نکن ،  هسیاقم  نارگید  اب  ار  نیـسح  نسح و  دنتـسه ،  وت  نارـسپ 
یبالقنا راگزومآ  کی  زا  هنانامرهق  شرغ  نیا  شروی ،  نیا  دایرف ،  نیا  دبای .  همادا  شنخـس  دنتـشاذگن  یلو  تفگ  نخـس  مالـسلا  امهیلع 

هب ار  وا  روالد  راگزومآ  نیا  داـیرف  دـندوب ،  هدرب  شرع  هب  ار  لـکوتم  رگا  دروخ ،  یم  لـکوتم  رـس  رب  هک  دوب  مکحم  یکتپ  نوچ  هعیش ، 
شناج زیزع  تمیق  هب  دایرف  نیا  یلو  تخاس .  لیدبت  رتسکاخ  هب  ار  وا  یتسه  نمرخ  يا  هقعاص  نوچ  و  دناشن .  هایـس  كاخ  تلذم و  هاچ 

 . دیشک نوریب  شرـس  تشپ  زا  سلجم  نیمه  رد  ار  شنابز  دنک ،  رارف  دیراذگن  دز ( :  دایرف  هدروخ  مخز  گنلپ  نوچ  لکوتم  دش ،  مامت 
ددرگ جراخ  ناهد  زا  دوش و  هدیرب  دـیاب  دوب ،  رگناریو  دایرف  نابز و  دوب ،  اسآ  دـعر  دایرف  نیا  دـش ،  مامت  نارگ  میارب  خرـس  نابز  نیا  ( 

راب ررـش  دایرف  هچ  نیا  ياو  يا  دنک .  رات  هریت و  ارم  راگزور  و  دشکن ،  دایرف  مرـس  رب  هنوگ  نیا  یـسک  رگید  ات  شرـس ،  تشپ  زا  مه  نآ 
هایـس كاخ  هب  ار  نایتوغاط  و  درک ،  دیفـس  ار  خـیرات  نافعـضتسم  يور  هک  دوب  يدایرف  يرآ  درک ،  رتسکاـخ  دـینازوس و  دـنازرل و  دوب ، 

و دندیشک ،  نوریب  شرس  تشپ  زا  ار  شنابز  هدرک ،  خاروس  ار  شرس  تشپ  دندناباوخ ،  نیمز  هب  دنتفرگ ،  ار  بوقعی  نامیخژد ،  دناشن . 
یلو دندناوخ ،  یم  تیکـس )  نبا  شیانعم (  رپ  یقالخا  توکـس  رطاخ  هب  ار  وا  دـنچ  ره   ( . 92 دش (  یمن  هتخانـش  هک  دندرک  شنانچنآ 

هک تخومآ  ار  سرد  نیا  و  دومن ،  دوبان  ار  لکوتم  دـیلپ  ياه  هرعن  اـه و  ههقهق  همه  و  درک ،  ناربج  ار  شیاهتوکـس  نیرخآ  داـیرف ،  نیا 
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 . دنک یم  مکح  نوخ  اهنت  نایتوغاط  میژر  ام و  نیب 

شرسپ تسد  هب  رابج  یتوغاط  تکاله 

مالسلا و هیلع  یلع  لآ  هب  وا  یخاتسگ  دوب ،  صر )  دمحم (  لآ  هب  تبـسن  خیرات  نارابج  نیرت  نمـشد  یـسابع ،  توغاط  نیمهد  لکوتم 
 ، دوب ناشمـشچ  رد  ناشلقع  هکنانآ  داد .  یم  همادا  دوخ  نایغط  ملظ و  هب  رورغ  لامک  اب  نانچمه  وا  تشذـگ ،  دـح  زا  یلع  كراـبم  ماـن 

یبوخ هب  نادنمـشوه  یلو  دوب ،  دـهاوخن  شخب  رمث  وا ،  دـض  ياهتکرح  و  تسا ،  طلـسم  عاضوا  رب  الماک  لکوتم  هک  دـندرک ،  یم  رکف 
رز و نامکاح  گرم  هب  داتفا و  دهاوخن  شـشوج  زا  كاپ  ياهنوخ  نیا  و  تفرگ ،  دهاوخ  جوا  نافعـضتسم  شبنج  هک  دندرک  یم  كرد 

یلع نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  یلع  لآ  نوچ  سکچیه  زا  یلو  داد ،  یم  همادا  دوخ  يروتاتکید  هب  نانچمه  لکوتم  دـیماجنا .  دـهاوخ  روز 
دوخ شیع  سلجم  يزور  هک  اجنآ  ات  درک ،  یم  دای  يدب  هب  داد و  یم  رارق  راشف  تحت  ار  اهنآ  تسناوت  یم  ات  ور  نیا  زا  تشادن ،  همهاو 
 . ( نک هرخـسم  ار  یلع  يزاـب ،  نآ  رد  هداد و  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  گـنج  دروم  رد  ار  دوخ  رتءاـت  هنحـص  تفگ ( :  دوـخ  کـقلد  هب  ، 

هب مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  ناونع  هب  تسد ،  هب  ریـشمش  هداد و  رارق  دوخ  سابل  ریز  رد  شمکـش  يور  ییاـکتم  دـمآ ،  هنحـص  هب  کـقلد 
رایـسب اهراک  رد  هک  لکوتم  رـسپ  رـصتنم  دنداد ،  یم  رـس  ههقهق  مه  لکوتم  نایـسلجم و  درک ،  ناوارف  ياهتراسج  هدـمآ ،  گنج  هنحص 

اب لکوتم  درک ،  ضارتعا  تخـس  شردـپ  هب  دـش ،  تحاراـن  تراـسج ،  همه  نیا  زا  تشگ و  زیربل  شلمحت  هساـک  دوب ،  کـباچ  عطاـق و 
رگید رصتنم   ( . 93 تخیر (  ار  شناوج  دنزرف  يوربآ  نایسلجم  روضح  رد  و  تفرگ ،  ءازهتسا  داب  هب  ار  رـسپ  کیکر  نانخـس  یـشاحف و 

زا ار  وا  تسناوت  یمن  يزیچ  چیه  اما  تسین ،  حیحـص  دیاش  دـشاب ،  توغاط  هچرگ  ردـپ  نتـشک  هک  تسناد  یم  دـنچ  ره  درواین ،  تقاط 
 ، دش ردپ  خاک  رب  دراو  يزور  ات  درک ،  هارمه  دوخ  اب  ار  اهنآ  دـید ،  ار  رابرد  نامالغ  زا  رفن  دـنچ  افخ  رد  دزاس .  فرـصنم  دوخ  میمـصت 

ناتسد هب  ریشمش  رـصتنم ،  نامرف  اب  ماگنه  نیا  رد  دنام ،  لکوتم  دزن  ناقاخ  نب  حتف  ریزو  تسخن  دومن ،  نوریب  خاک  زا  ار  نانیـشن  هیـشاح 
 ، شرـسپ تسد  هب  لکوتم  بیترت  نیا  هب  يرآ  دندنکفا .  تکاله  كاخ  هب  دـندومن و  هعطق  هعطق  ار  شریزو  تسخن  لکوتم و  دـنتخیر و 
هب ار  ناربکتـسم  دـنوادخ  یهاگ  هک  دـندیمهف ،  زین  نالدروک  و  تخیر ،  مهرد  شیریذـپان  تسکـش  هناسفا  دیـسر و  شلمع  تاـفاکم  هب 

 ( . 94 درک (  دهاوخ  تسین  هب  رس  ناشنادنزرف  تسد 

نمهب 57 رد 21  ینیمخ  ماما  یبالقنا  ياوتف 

یم شتمدخ  هب  ررکم  يولع  هسردم  رد  دوب ،  هدمآ  نارهت  هب  سیراپ  زا  هزات  ماما  دسیون :  یم  روهشم  ظعاو  یفـسلف ،  ياقآ  اناوت  بیطخ 
ناشیا تمدخ  ینوردنا  قاتا  رد  نارگید  یناقلاط و  ياقآ  دوب و  هدمآ  دزی  زا  هک  یقودص  ياقآ  قافتا  هب  لاس 57  نمهب  زور 21  مدیسر ، 

ود تعاس  یماظن  هدنامرف  نمهب 1357 ،  زور 21  هک  دنراد  رطاخ  هب  همه  مدـید .  رتشیب  زور  نآ  ار  ناشیا  رظن  رکف و  تمظع  نم  میدوب ، 
ار ربخ  نیا  هک  یتقو  تسا ،  عونمم  یلک  هب  اهنابایخ  رد  تفر  دـمآ و  رهظ ،  زا  دـعب  راهچ  تعاس  زا  هک  درک  مالعا  ویدار  رد  رهظ  زا  دـعب 

مدرم تسا  هتفگ  دشابن ،  مهم  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  تفگ ( :  دوب  تسایـس  لها  یلیخ  هک  یناقلاط  ياقآ  میتخادرپ ،  تروشم  هب  میدـینش ، 
ماما هک  مناد  یم  نیا  ار  یمالـسا  بـالقنا  رد  یهلا  تاـماهلا  زا  یکی  نم  دـندوب ،  ددرم  رظن  راـهظا  رد  مه  رگید  یـضعب  نوریب ) .  دـنیاین 

و درادـن ،  تیمـسر  یماظن  يرادـنامرف  تسا ،  ینوناق  ریغ  تلود  هک  دنتـشون  هیمالعا  و  دـندروآ ،  ذـغاک  ملق و  دـنداد  روتـسد  هلـصافالب 
هـشقن دـنزیرب و  اهنابایخ  هب  رهظ  زا  دـعب  راهچ  تعاـس  زا  کـچوک  گرزب و  درم  نز و  زا  مدرم  ماـمت  تسا ،  شزرا  یب  مه  شا  هیمـالعا 

 . دنربب نیب  زا  ار  تلود  هنانئاخ 

هاش رارف  عامتجا و  داحتا و  هطبار 
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هاش لاس 1357 ،  ياروشاع  اعوسات و  میظع  ياه  ییامیپهار  رد  دسیون :  یم  يولهپ  تنطلس  طوقـس  روهظ و  باتک  رد  تسودرف  دبـشترا 
سپ تفگ ( :  اجنامه  رد  تسا ،  وا  فلاخم  تیعمج  زا  ولمم  نارهت  ياهنابایخ  همه  دید  دمآ  نارهت  نامـسآ  هب  هدـش و  رتپوک  یله  راوس 
غارس رمع  مامت  رد  نم  یگدرشف .  مهب  داحتا و  هجیتن  تسا  نیا  تفرگ .  رارف  هب  میمـصت   ( 95 تسیچ ( ) ؟  تکلمم  رد  نم  ندنام  هدیاف 

زا یکی  زا  يزارف  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـنک ،  ادـیپ  تیبوبحم  مدرم  ناـج  رکف و  قمع  رد  دـح  نیا  اـت  يدـیلقت  عجرم  هک  مرادـن 
؛  نیرخالا یف  قدـص  ناـسل  یل  لـعجا  و  نیملـسملا ،  یلا  ینبّبح  نیّدـلا و  یف  ینهّقف  هّللا م  دـنک ( :  یم  ضرع  نینچ  ادـخ  هب  شیاـهاعد 

مدرم نایم  رد  ارم  ریخ  رکذ  گرم  زا  دعب  هدـب ،  ياج  ناناملـسم  بولق  رد  ارم  تیبوبحم  مود  نادرگ ،  سانـش  نید  هیقف و  ارم  لوا  ایادـخ 
 ( . 97 دوب (  اعد  نیا  نشور  قادصم  ینیمخ  ماما  یتسار  هب   ( ( 96 رادب (  مادتسم 

ینیمخ ماما  هداعلا  قوف  سفن  تزع 

رد ماما  یلو  دـنک ،  اضاقت  يزیچ  اهنآ  زا  ماما  هک  تشاد  هقالع  رایـسب  هیکرت  تلود  دومن ،  دـیعبت  هیکرت  هب  ار  ماما  هاش  میژر  هک  یماگنه 
دازآ ياوه  اجنآ  دوب و  ینادنز  نآ  رد  اما  هک  یقاتا  رد  الثم  دومنن .  اضاقت  نیرتکچوک  اهنآ  زا  زگره  دوب  اجنآ  رد  هک  ینالوط  تدـم  نیا 
الاب ار  هدرپ  دیراد  لیم  تسا ،  سبح  یلیخ  اوه  اقآ  تفگ ( :  یم  دمآ  یم  تمدخـشیپ  یهاگ  و  دننک ،  زاب  ار  هرجنپ  تفگن  ماما  تشادن ، 

 ، دوب هداتفا  قاطا  هدرپ  ای  یناد .  یم  تدوخ  دومرف :  یم  هکلب  مراد  لیم  تفگ  یمن  درک و  یم  توکـس  ماما  منک ) .  زاـب  ار  هرجنپ  منزب و 
هدـید ناشرادرک  رد  دوشن و  يراج  ناشنخـس  رد  فعـض  هطقن  هرذ  کی  هک  دـندوب  بقارم  ردـقنآ  ماما  دـینزب .  الاب  ار  هدرپ  تفگ :  یمن 

لاحـشوخ طقف  تسا ،  يوق  هتخاس و  دوخ  يدـج ،  رایـسب  درم  نیا  هک  دـندیمهف  یم  اـهنآ  دـش و  یم  شرازگ  اـهنیا  همه  هک  ارچ  دوشن ، 
نیا هب   ( . 98 درک (  یم  هعلاطم  تشاد  لاح  هک  یتقو  ات  دوب و  هتـسشن  هتـسبرد  قاتا  رد  هک  روط  نامه  دنک ،  یم  هعلاطم  باتک  هک  تسا 
داهن نمشد  هایس  لد  رد  ار  میلست  ترسح  و  درک ،  ظفح  هتساوخ  نانمؤم  يارب  هک  ار  یمالسا  تزع  طیارش ،  نیرت  تخـس  رد  ماما  بیترت 

.

لوا دیهش  تداهش  یگنوگچ 

نیزج ياتـسور  رد  ق  لاس 734 ه .  رد  هعمل ،  باتک  بحاـص  لوا ،  دیهـش  هب  فورعم  یکم  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  یمظعلا  هّللا  ۀـیآ 
رد 52 ماجنارـس  درک ،  رایـسب  ياهترفاسم  سیردت ،  لیـصحت و  هار  رد  دوشگ ،  ناهج  هب  هدید  نانبل ،  لماع  لبج  رواجم  عابج ،  کیدزن 
زا و  تسا ،  یمالـسا  مولع  ریاس  هقف و  رد  رایـسب  تافیلءات  ياراد  وا  دیـسر ،  تداهـش  هب  نادنز  لاس  کی  زا  سپ  لاس 786  رد  یگلاس ، 

هیروس هب  تالیـصحت  لـیمکت  زا  سپ  لوا  دیهـش  دـینک :  هجوت  وا  زوسناـج  تداهـش  یگنوگچ  هب  نونکا  دوب ،  دوخ  رـصع  دـیلقت  عجارم 
اج همه  رد  وا  یملع  هزاوآ  هک  دیشکن  یلوط  درک ،  یم  یگدنز  دنتسه ،  ننست  لها  زا  اجنآ  ناناملـسم  تیرثکا  هک  قشمد  رد  تشگرب و 
 . تسا نیملـسم  ياملع  نیدهتجم و  دمآرـس  یملع  رظن  زا  هک  دنراد  يدیلقت  عجرم  هک  دندیـسر  گرزب  راختفا  نیا  هب  نایعیـش  و  دیچیپ ، 

دومن و یم  سیردت  ار  ننست  لها  هناگراهچ  بهاذم  هقف  هک  يدح  ات  درک ،  یم  ار  ینـس  هعیـش و  نیب  داحتا  تیاعر  الماک  دنچ  ره  دیهش 
نیا رد  هناتخبـشوخ  هک  دوب (  نامز  نآ  رد  هک  هنالهاج  تابـصعت  یلو  درک ،  یم  يرود  دـش  یم  فالتخا  بجوم  هک  يروما  هنوگره  زا 
نینچ كاپ  نوخ  هک  دش ،  بجوم  دنردارب )  مهاب  ناریا  ام  روشک  رد  صوصخ  هب  ینـس  هعیـش و  زا  نیملـسم  همه  تسین و  روط  نآ  نامز 

رد ذوفن  بحاص  یـضاق و  هک  یکلام  نیدـلا  ناهرب  یعفاش و  هعامج  نب  دابع  مانب  ننـست  لها  ياملع  زا  نت  ود  دوش .  هتخیر  یگرزب  درم 
هب دـندیزرو ،  تداـسح  هدـش  ذوفن  ماـقم و  ياراد  هیروس  رد  لوا )  دیهـش  نیدـلا (  سمـش  دـننام  یتیـصخش  هکنیا  زا  دـندوب ،  راـید  نآ 
 . دندرک یم  کیرحت  ار  یضاق  ملاع و  رفن  ود  نیا  ینس ،  هعیـش و  فالتخا  ندیـشک  شیپ  هب  اب  نالهاج ،  نیبصعتم و  زا  یعمج  صوصخ 
 ، شعافد یملع و  هزرابم  نیمه  رطاخ  هب  دومن و  یم  عافد  قح  زا  و  ددرگ ،  لطاب  میلست  دوبن ،  رضاح  لوا ،  دیهـش  هک  تسا  نیا  تقیقح 
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رد دندوب ،  هتسشن  مه  يوربور  تفرگرد ،  ثحب  يا  هلءاسم  رس  رب  لوا  دیهش  هعامج و  نبا  نیب  يزور  هدش :  لقن  دنتـسب .  ار  وا  لتق  رمک 
تـشاد فیعـض  کچوک و  یمادنا  لوا ،  دیهـش  یلو  تشاد ،  دنمونت  قاچ و  یندب  هعامج  نبا  تشاد ،  رارق  زیم  يور  یتاود  دیهـش  ربارب 

ار نآ  يانعم  یلو  مونـش  یم  تاود  تشپ  زا  ییادص  طقف  نم  تفگ :  وا  هب  دیهـش ،  ندرک  کچوک  دصق  هب  هعامج  نبا  ثحب ،  طسو  رد 
هعاـمج نبا  دـشاب .  دـناوت  یمن  نیا  زا  رتـگرزب  رفن )  کـی  دـنزرف  دـحاولا (  نبا  يرآ  تفگ :  باوـج  رد  گـنرد  یب  دیهـش  ممهف .  یمن 

هب نید  درک .  حرطم  دوش  یم  رکذ  هک  یبیترت  هب  ار  دیهش  لتق  هئطوت  هک  يروط  هب  دیدرگ ،  نیگمشخ  تخس  نخس  نیا  زا  دش و  هدنمرش 
تمهت و هار  زا  دـنهد ،  هولج  هجوم  ار  اهنآ  لتق  یتح  و  دـننک ،  طقاس  هعماج  رد  ار  گرزب  یملع و  ياهتیـصخش  هکنیا  يارب  ناـشورفایند 

نیا زا  ار  ام  هعماج  دارفا  نیرتزوسلد  نیرتهب و  كاپان ،  ناقفانم  زین  زورما  دوب ،  نامز  ره  رد  عوضوم  نیا  دـنوش ،  یم  دراو  يزاـس  هعیاـش 
زا ار  لوا  دیهش  هکنیا  يارب  دنشاب .  هنادرمناوجان  هئطوت  نیا  هجوتم  ناناوج  ناناوجون و  صوصخ  هب  اهرشق  همه  دیاب  دننک ،  یم  طقاس  هار 

نیا اوران ،  ياهتبسن  اهتمهت و  نیرت  تشز  اب  دنهد ،  هولج  باوث  ار  گرزب  هانگ  نیا  و  دنزیرب ،  ار  شکاپ  نوخ  دعب  و  دننک ،  طقاس  هعماج 
یم لالح  ءانثتـسا  نودب  اج  همه  رد  ار  بارـش  وا  دنتفگ  ینامز  تسا ،  یفارحنا  هدیقع  ياراد  وا  دـنتفگ  یهاگ  دـندرک .  دای  ار  ادـخ  درم 
ادخ فیدر  رد  ار  اهنآ  دنک و  یم  ولغ  یلع  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  قح  رد  ینعی  تسا  هیریـصن  بهذم  رد  دندرک  مهتم  ار  وا  دناد ، 

هب تبـسن  ار  نآ  و  دنتـشون ،  مالـسا  فالخرب  ساسا و  یب  بلاطم  تافارخ و  زا  رپ  يا  هلاسر  یتح  رگید .  تشز  بلاطم  دـهد و  یم  رارق 
یب ادخ  زا  نازاسوج  دندرک .  میظنت  تاماهتا  اهتبـسن و  تحـص  وا و  دض  رب  دهاش  اهدص  ياضما  اب  یتاسلج  تروص  هب  و  دنداد ،  دـیهش 
راثآ تافیلءات و  یتروص  رد  تسا .  بجاو  نیدـلا  سمـش  لتق  هک  دـمآ  هاگآان  مدرم  رظن  هب  هک  دـنداد ،  هنوراو  ار  بلاـطم  ناـنچنآ  ربخ 

يزوت هنیک  تابصعت و  هک  درک  ناوت  یم  هچ  اما  دوب ،  اوران  ياهتبـسن  نآ  نالطب  رب  یمکحم  لیلد  کی  ره  وا  نادرگاش  دیتاسا و  یملق و 
هب اهیزاس ،  هدـنورپ  اهیریگ و  هکرعم  هنوگ  نیا  اب  ار  دیهـش  دـندرگ .  دـنم  هرهب  وا  ضیف  رپ  دوجو  زا  مدرم  دنتـشاذگن  درک و  ار  دوخ  راک 

ینادنز تسا )  قشمد  ینابرهش  نادنز  زین  نونکا  هک  هیدیمح (  رازاب  لوا  رد  عقاو  قشمد  هعلق  رد  لاسکی  ربخ ،  یب  ادخ  زا  نایـضاق  مکح 
هلسلس رس  قوقرب  نیدلا  فیس  روضح  اب  یـسلجم  ۀعامج  نبا  دندومن .  راضحا  یـشیامرف  همکاحم  يارب  ار  وا  لاسکی ،  زا  سپ  و  دندرک ، 

 ، تساوخ وا  زا  و  درک ،  راضحا  سلجم  نآ  هب  ار  دیهش  و  داد ،  لیکـشت  ماش  لاجر  اه و  یـضاق  نامکاح و  و   ( 99 یسکرچ (  ناهاشداپ 
رد ار  یـضاق  یبایغ  مکح  درک ،  در  ار  نادـهاش  یهاوگ  اـهتمهت و  اهتبـسن و  نآ  همه  دیهـش  دـنک ،  هبوت  دـنهد  یم  تبـسن  وا  هب  ار  هچنآ 
رد درک ،  ضقن  ناوت  یمن  ار  یضاق  مکح  دنتفگ  منک ،  تباث  ار  نادهاش  همه  یهاوگ  نالطب  هک  مرضاح  تفگ  و  درمش ،  لطاب  شدروم 
 ، دنک در  رگید  لیالد  اب  ار  لیالد  نآ  ددرگ و  رضاح  وا  دعب  دننک ،  موکحم  ار  وا  دنروایب و  یلیالد  یـسک  بایغ  رد  رگا  تفگ ( :  خساپ 
 ، لیلد نودـب  هاش  درک ) .  مهاوخ  تابثا  ار  اهنآ  نالطب  مراد و  یلیالد  نادـهاش ،  در  يارب  نم  نونکا  دـش ،  دـهاوخ  مکح  ضقن  بجوم 

هعامج نبا  دومنن .  دیهش  یقطنم  نخس  هب  ییانتعا  درک ،  ضقن  ار  یـضاق  مکح  ناوت  یمن  هکنیا  ياعدا  هب  اهنت  درک و  در  ار  دیهـش  نخس 
سمش تبهذم  قباطم  وت  تفگ :  درک و  ور  یکلام  نیدلا  ناهرب  یضاق  هب  سلجم  نیا  رد  دوبن ،  رادرب  تسد  هک  رابرد )  ةاضقلا  یضاق  ) 
رظتنم ییوگ  نیدـلا  ناهرب  یـضاق  منک .  یم  لزع  تواضق  بصنم  زا  ار  وت  هنرگ  نک و  رداص  ار  یعطق  مکح  هدرک و  همکاحم  ار  نیدـلا 

رد و  درک ،  رداص  ار  گرزب  دهتجم  هیقف و  نآ  لتق  مکح  سپس  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  تفرگ و  وضو  تساخرب  دوب ،  يداهنشیپ  نینچ 
ریـشمش اب  رابرد  نادالج  سپـس  و  دندناشوپ ،  وا  هب  ار  گرم  هب  ناموکحم  سابل  دـندرک و  نوریب  وا  نت  زا  ار  تیناحور  سابل  ماگنه  نیا 

شرس یب  كاپ  دسج  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  گرزب  دیلقت  عجرم  نیا  هب  تبسن  تداسح  يزوت و  هنیک  دندومن .  ادج  شندب  زا  ار  شرس 
رد نازاسوج  نابصعتم و  دنداد .  داب  رب  ار  شرتسکاخ  دندنازوس و  هدروآ  ریز  هب  ار  نآ  سپس  دندرک و  راسگنس  هدرک ،  نازیوآ  راد  هب  ار 

دننزب شتآ  ار  ادخ  درم  نیا  ندب  ات  دندرک  شالت  تشاد ،  لوا  دیهش  هب  یصاخ  هنیک  ینمشد و  هک  يزمرت  دمحم  مانب  يرجات  اهنآ  سءار 
ریگتـسد سلبارط  رهـش  رد  درک  یم  عافد  وا  زا  هک  ار  هفرع )  مان (  هب  دیهـش  ناتـسود  زا  یکی  هک  دـندناسر  ییاج  هب  ار  يدـیلپ  ضغب و  ، 

لاس یلوالا  يدامج  مهن  هبنشجنپ  زور  یگلاس  نس 52  رد  ار  زرابم  هتخاب و  كاپ  درم  نیا  لوا  دیهش  بیترت  نیا  هب  دندز .  ندرگ  هدرک و 
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رادـغاد و دـبا  ات  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  و  دـندومن ،  مادـعا  قشمد  ناـشورف  بسا  نادـیم  راـنک  رد  رـصع  ماـگنه   786
وا اذل  دوب ،  هدشن  دیهش  زیمآ  هعجاف  شارخلد و  نینچ  نیا  زور  نآ  ات  یگرزب  دیلقت  عجرم  دهتجم و  نانچ  هک  اجنآ  زا  دندرک .  هتـسکشلد 

 ( 100 تسا (  فورعم  راختفا  رپ  بقل  نیمه  هب  ناناملسم  نیب  یمالسا و  بتک  رد  نونکا  مه  دندناوخ و  لوا  دیهش  ناونع  هب  ار 

مود دیهش  تداهش  یگنوگچ 

لاوش رد 13  وا  تسا ،  یناث  دیهش  هب  هفورعم  نیدلارون  دنزرف  نیدلا  نیز  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  مهد ،  نرق  رد  هعیش  گرزب  نیدهتجم  زا  یکی 
يوزوح مولع  لیـصحت  هب  ومن  دـشر و  زا  سپ  دوشگ ،  ناـهج  هب  هدـید  ناـنبل  لـماع  لـبج  رد  عـقاو  عاـبج  ياتـسور  رد  ق  لاس 911 ه . 

رد ار  وا  ماجنارس  دش ،  رایسب  فیلءات  نادرگاش و  ياراد  و  دیدرگ ،  گرزب  عجارم  نیدهتجم و  زا  و  درک ،  رایـسب  ياهترفاسم  تخادرپ و 
شالت و درم  و  دوب ،  نید  تنیز  یتسار  هب  هک  مود )  دیهـش  نیدـلا (  نیز  تداهـش  يارجام  هزرابم و  دـندناسر .  تداهـش  هب  یگلاـس   55

ؤـسم هب  ناکما  دـح  رـس  ات  دوخ ،  هنارگنـشور  یقطنم و  ياهثحب  اـب  دیـسر ،  یعاـمتجا  یملع و  یلاـع  تاـماقم  هب  هک  یتقو  دوب ،  هزراـبم 
تموکح رظن  تحت  هعیـش ،  هعماـج  تساـیر  ناونع  هب  اـی  عیـشت و  نییآ  زا  يرادـساپ  هناـهب  هب  یلو  تخادرپ  یم  دوخ  یناـحور  ياـهتیلو 

تخـس درب و  یم  رـس  هب  نمـشد  زا  ساره  لاـح  رد  اـعون  رمع ،  رخاوا  هک  يروط  هب  تفرگ ،  رارق  شناـمز  یتوغاـط  تموکح  یناـمثع ، 
روما باتک و  نتـشون  هب  تخـس  طیارـش  نیا  رد  دیـشکن ،  تسد  شـشوک  راک و  زا  يا  هظحل  اما  دوب ،  ناقفخ  روسناس و  بیقعت و  تحت 

 . تسا هدوب  تموکح  بیقعت  تحت  شتداهش  زا  لبق  لاس  هدزناپ  دودح  رد  يو  هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات  دهاوش  تشاد .  لاغتشا  رگید 
موجه یگدنز و  يانگنت  رد  ار  باتک  نیا  دسیون ( :  یم  هتـشون ،  شتداهـش  زا  لبق  لاس  هن  ار  نآ  هک  هعمل )  حرـش  باتک (  رخآ  رد  الثم 
نیسح خیش  زا  هدمآ :  نیدلاردب  دیس  هلاسر  رد  یناث  دیهش  ییوگشیپ  متشون ) .  دش  یم  رکف  شیوشت  بجوم  هک  تامیالمان  روآ  ماسرس 

یم ییاج  هب  هیکرت ،  لوبمالـسا  رد  مود  دیهـش  هارمه  امـش  هک  دننک ،  یم  لقن  یتیاکح  مدیـسرپ ،  ییاهب )  خیـش  ردپ  دمـصلا (  دـبع  نب 
خیـش دش .  دیهـش  اجنامه  رد  شدوخ  دعب  دراد و  دـنمجرا  یماقم  هک  دوش  یم  هتـشک  یـصخش  اج  نیمه  رد  تفگ :  امـش  هب  وا  دـیتفر ، 

 ، تفگ نینچ  نم  هب  راوگرزب  نآ  داتفا ،  قاـفتا  هنوگنیمه  تسا و  تسرد  تیاـکح  نیا  يرآ  تفگ ( :  خـساپ  رد  دمـصلادبع  نب  نیـسح 
رگید دالب  ام و  هقطنم  رد  هعقاو  نیا  دیوگ :  یم  روثنملارادلا )  هدنـسیون (  تسا ) .  هدیـسر  تداهـش  هب  لحم  نامه  رد  وا  مدش  ربخاب  دعب 

هار زا  هچ  دوب ،  شتداهش  زا  لبق  لاس  هدزناپ  دودح  رد  هک  ییوگـشیپ  نیا  دنربخاب .  زیگنا  تفگـش  ییوگـشیپ  نآ  زا  همه  دراد و  ترهش 
تقو تموکح  هک  هتـسناد  یم  يو  هک  تسا  یکاـح  یعیبط ،  يداـع و  دـهاوش  نئارق و  هار  زا  هچ  دـشاب و  تاـمارک  یناـحور و  هفـشاکم 

رد ییاهب  خیش  دشن .  تموکح  ياهسوه  میلست  زگره  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  تماقتـسا  لامک  اب  لاح  نیع  رد  دراد ،  یمن  رب  وا  زا  تسد 
یم هچ  هب  مدیـسرپ :  تسا ،  رکف  رد  قرغ  مدـید  متفر  مود  دیهـش  هناخ  هب  يزور  حبـص  درک  لقن  مردـپ  دـیوگ :  یم  شتاـفیلءات  زا  یکی 

گرزب و ملاع  یضترم (  دیس  مدید  باوخ  رد  بشید  هک  ارچ   ( 101 مشاب ( )  مود  دیهش  نم  منک  یم  نامگ  مردارب  تفگ ( :  یشیدنا ؟ 
زا تساخرب و  یضترم  دیس  مدش ،  دراو  هسلج  نآ  هب  نم  هک  یتقو  هدرک ،  اپرب  هعیش  ياملع  تکرـش  اب  یلـصفم  ینامهم  هسلج  فورعم ) 
وا دزن  نم  نیـشنب ،  لوا )  دیهـش (  خیـش  دزن  ینالف  تفگ :  درک و  ور  نم  هب  سپـس  تفگ ،  مدـقم  ریخ  نم  هب  هدرک و  ینایاش  مارتحا  نم 

رایسب یتسار  هب  موش .  یم  دیهـش  وا  زا  سپ  نم  هکنیا  رب  تسا  ینـشور  لیلد  باوخ  نیا  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  یتاظحل  زا  سپ  متـسشن ، 
یم ات  ینامثع ،  تموکح  دـنچره  ددرگ ،  راگزور  نادـیلپ  هدولآ و  ياهـضرغ  ینابرق  مود  دیهـش  نوچمه  یتیـصخش  هک  تسا  كاندرد 

یمن هتـسجرب  ياهتیـصخش  نیا  كاـپ  نوخ  هب  تسد  ناـکما  دـحات  تفرگ و  یم  ار  يا  هتـسجرب  ياهتیـصخش  نینچ  ذوفن  يولج  تسناوت 
نیا هب  دـیدرگ ،  یگرزب  درم  نینچ  تداهـش  بجوم  دـیلپ ،  درف  کـی  یـصوصخ  باـسح  هیفـصت  يزرو و  هنیک  تداـسح و  یلو  دوـلآ ، 
یکی عفن  هب  ار  يوعد  یعرـش  نیزاوم  قبط  زین  وا  دندرک  هعجارم  یناث  دیهـش  هب  همکاحم  هعفارم و  يارب  عابج  مدرم  زا  رفن  ود  هک :  بیترت 

زا یکی  ادیـص ( )  یـضاق (  دزن  دـش و  تحاراـن  يرواد  نیا  زا  موـکحم  صخـش  داد ،  ناـیاپ  قـح  ساـسا  رب  يرگید  ررـض  هـب  اـهنآ و  زا 
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 ، دیهـش يریگتـسد  يارب  درک  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  دوـب  بصعتم  يدرم  هـک  ادیـص  یـضاق  درک ،  تیاکـش  تـفر و  ناـنبل )  ياـهرهش 
رد ابلاغ  مود  دیهـش  تسین .  لحم  رد  وا  دنتفگ  مدرم  تفرگ ،  ار  دیهـش  غارـس  مدرم  زا  دش  عابج  دراو  رومءام  درک ،  رومءام  ار  یـصخش 

هشوگ رد  نانمـشد ،  ناقفانم و  رـش  زا  ظفح  يارب  تاقوا  رتشیب  و  تفر ،  یم  دجـسم  هب  حبـص  زامن  هماقا  يارب  طقف  درب و  یم  رـس  هب  افخ 
قفوم رومءام  نیا  دوب ،  هعمل  حرش  نتشون  لوغشم  دوخ  يروگنا  رصتخم  غاب  رد  دیهش  رومءام ،  دورو  اب  نامزمه  درب ،  یم  رـس  هب  ییاهنت 

دـنیبن و ار  وا  یـسک  ات  تسـشن  دوب  شوپ  راـب و  هک  یلحم  رد  دورب ،  هکم  هب  تفرگ  میمـصت  طیارـش  نیا  رد  دیهـش  دـشن ،  يریگتـسد  هب 
شتموکح رقم  هک  ینامثع  نیطالس  زا  یکی  ینوناق (  نامیلس  ناطلس  يارب  ادیص ،  زوت  هنیک  یضاق  دش .  راپسهر  هکم  يوس  هب  دسانـشن و 

هک دنک  یم  یگدـنز  ملاع  يدرم  ماش  دالب  رد  هک  تشون  درک )  یم  تموکح  یمالـسا  طاقن  رـسارس  يارب  ابیرقت  دوب و  هیکرت  لوبمالـسا 
هب یصخش  نامیلس  هاش  دشاب .  یم  دوخ  دیاقع  غیلبت  رشن و  راکردنا  تسد  هدوب و  تنـس  لها  هناگراهچ  بهاذم  زا  نوریب  راذگ و  تعدب 

نادنمـشناد اب  ات  ینک  ریگتـسد  هدـنز  ار  وا  دـیاب  تفگ  و  تخاس ،  رومءام  دیهـش  يریگتـسد  يارب  دوب  وا  ریزو  هک  ار  اشاپ )  متـسر  ماـن ( 
هب رومءام ،  رفن  شش  هارمه  اشاپ  متسر  دندرگ .  علطم  وا  نییآ  بهذم و  هب  ماجنارـس  دوش و  شیتفت  وا  دیاقع  زا  دنک و  هثحابم  لوبمالـسا 
هار طسو  رد  دش ،  راپسهر  هکم  فرط  هب  رومءام  نیا  تسا : ،  هتفر  جح  رفـس  هب  دنتفگ  وا  هب  درک ،  وج  سرپ و  دیهـش  زا  دمآ و  عابج )  ) 
منک یمن  رارف  نم  مناسرب و  نایاپ  هب  ار  جح  رفس  ات  هدب  تلهم  نم  هب  تفگ  وا  هب  یناث  دیهش  درک ،  ریگتسد  ار  وا  و  دیسر ،  یناث  دیهش  هب 

هب اشاپ  متـسر  نک .  لمع  تسا  تدوخ  هاوخلد  هک  یتروص  ره  هب  جح  ماجنا  زا  سپ  مهد ،  یم  ماجنا  وت  تبقارم  تحت  ار  جح  کسانم  و 
سپ مارحلادجسم  رد  ار  دیهش  تسا ،  هتشون  دوخ  طخ  هب  ییاهب  خیش  هدمآ  نیرحبلا )  ؤل ة  ؤل  باتک (  رد  یلو  دش .  یـضار  داهنـشیپ  نیا 

لوبمالسا هینطنطسق (  هب  یتشک  اب  ار  وا  سپس  دندرک ،  ینادنز  زور  هد  هامکی و  دندرب و  هکم  ياه  هناخ  زا  یکی  هب  هتفرگ و  رصع  زامن  زا 
هاش دزن  هب  ار  وا  ات  داد ،  تکرح  لوبمالـسا  فرط  هب  هکم  زا  ار  مود  دیهـش  اشاپ  متـسر  لاح  ره  هب  دندرب .  یلعف )  هیکرت  مور (  تختیاپ  ( 

تیرومءام بسح  رب  هک  تسا  هیماما  هعیش  نادنمشناد  زا  داد  خساپ  تسیک ؟  درم  نیا  دیسرپ  اشاپ  متسر  زا  یصخش  هار  رد  دربب ،  نامیلس 
دـنک و تیاکـش  وت  زا  نامیلـس  روضح  رد  تسا  نکمم  يدـناسر ،  رازآ  ار  وا  هار  طسو  رد  وت  تفگ  صخـش  نآ  مرب .  یم  هاش  دزن  ار  وا 
هک تسا  نیا  رد  حالص  دنیامن ،  مهارف  ار  وت  لتق  انایحا  یتحاران و  تابجوم  وت  يارب  دننک و  تیامح  عافد و  وا  زا  زین  وا  نارای  ناتـسود و 
درک لابقتسا  داهنشیپ  نیا  زا  هیامورف  كاپان و  درم  نیا  اشاپ  متسر  يربب !  هاش  دزن  ار  وا  هدیرب  رس  و  ینک !  ادج  ندب  زا  اج  نیمه  ار  وا  رس 
اشاپ متسر  تفشآرب و  تخس  دمآ  شیپ  نیا  زا  هاش  درب .  هاش  روضح  هب  ار  شا  هدیرب  رس  و  درک ،  دیهش  ار  راوگرزب  داتسا  ایرد  رانک  رد  ، 
سپ اشاپ  متسر   ( . 102 یتشک (  ار  وا  يزوجم  هچ  هب  نیاربانب  يروایب ،  هدنز  ار  وا  هک  متخاس  رومءام  ار  وت  نم  تفگ  درک و  شنزرس  ار 

زا دندید  لوبمالـسا  ياهکرت  زا  یهورگ  دیـسرارف  بش  هک  یتقو  دوب ،  هتخادـنا  ایرد  رانک  هب  ار  وا  كاپ  رهطم و  ندـب  مود  دیهـش  لتق  زا 
لسغ ار  نآ  تسا ،  هداتفا  يرس  نودب  دسج  دندید  دنتفر  لحم  نآ  هب  دش ،  حبـص  نوچ  دور ،  یم  الاب  نامـسآ  فرط  هب  يرون  ایرد  رانک 

مود دیهش  ندب  نارومءام  هک  دنا  هدرک  لقن  یضعب  دنتخاس .  شربق  يور  یهاگراب  دندرپس و  كاخ  هب  اجنامه  رد  مارتحا  لامک  اب  هداد و 
اب هک  داب  گرزب  ملاع  نیا  حوتفرپ  حور  هب  خـیرات  نازابکاپ  دورد   ( . 103 دندنکفا (  ایرد  هب  دوب ،  هداتفا  نیمز  رد  هک  زور  هس  زا  دـعب  ار 

ادخ تشهب  رد  شگرزب  حور  و  درک .  راثن  هار  نیا  رد  ار  شکاپ  دوخ  دیشیدنا و  یم  لمع  ملع و  هب  زور  بش و  شـشوک ،  یعـس و  مامت 
ق ه .  هّللا 966  هرقتـسم و  ۀـنجلا  هاوالا  کلذ  تافو  خـیرات  تفگ :  شتداهـش  خـیرات  رد  ار  رعـش  نیا  ییاـهب  خیـش  هچناـنچ  تفرگ  رارق 
اب تشاد  ییانشآ  یتسود و  هقباس  دیهش  اب  هک  نامز )  نآ  زاتمم  يالضف  زا  یکی  یسابع (  میحرلادبع  دیس  مود  دیهـش  دیلپ  لتاق  تکاله 

لمع صاصق  هب  ار  دیلپ  درمناوجان  نیا  اشاپ  متسر  ات  دنک  راداو  ار  هاش  ات  درک  یعس  دیدرگ و  رثءاتم  تخس  یناث ،  دیهش  هدیرب  رس  ندید 
نیز خیـش  دـنک  یم  رما  هاش  هک  لـیلد  نیا  هب  منیب ،  یم  جرم  جره و  ار  تموکح  عضو  تفگ :  تفر و  هاـش  روضح  هب  دـناسرب ،  شنیگنن 

نآ سرت  دـنک ،  همکاحم  تساوخزاب و  ار  اهنآ  هاش  هکنآ  یب  دـنروآ ،  یم  روضح  هب  ار  وا  رـس  نیرومءاـم  دـنروایب ،  روضح  هب  ار  نیدـلا 
اهنآ مادعا  مکح  هاش  هک  درک  دیکءات  رارصا و  هراب  نیا  رد  دنربب  شروضح  هب  ارم  رـس  و  دهد ،  نامرف  نم  راضحا  هب  هاش  يزور  هک  مراد 
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شنزرس زا  سپ  دندرک و  راضحا  ار  شهارمه  نارومءام  اشاپ و  متـسد  داد  روتـسد  دیوگ ،  یم  تسار  دید  درک  رکف  هاش  دنک .  رداص  ار 
درک رما  میحرلادـبع  دیـس  نک ،  صاصق  اهنآ  زا  یهاوخ  یم  روط  ره  مدرپس ،  وت  هب  ار  نارومءام  نیا  رما  تفگ  میحرلادـبع  دیـس  هب  اـهنآ 

يویند صاصق  هب  یگمه  بیترت  نیا  هب  دندنکفا و  شتآ  هب  دندوب  رفن  تفه  اعومجم  هک  شناهارمه  اشاپ و  متسر  دندرک ،  نشور  یشتآ 
 ( . 104 دندیسر (  دوخ 

تیملعا تیعجرم و  كالم 

يرئاح میرکلادبع  خیش  جاح  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  موحرم  داتـسا  ق )  ای 1318 ه .  هتفای 1316  تافو  یکراشف (  دمحم  دیـس  هّللا  ۀیآ  موحرم 
دمحم ازریم  اقآ  موحرم  هب  نم  طسوت  مردپ   ( 105 هر ( )  يزاریش (  نیـسح  ازریم  جاح  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  موحرم  تافو  زا  دعب  تفگ  دوب . 

ارم هچنانچ  مهد ،  عوجر  ناشیا  هب  ار  دوخ  هچب  نز و  دـیلقت  دـنناد  یم  نم  زا  ملعا  ار  ناشدوخ  ناشیا  رگا  داد  مایپ   ( 106 يزاریش (  یقت 
تمدخ تفگ :  هدرک  یلمءات  ازیم  مدرب  هک  ار  ماغیپ  نیا  نم  دومرف  دـنهد .  عاجرا   ( 107 نم (  هب  ار  دوخ  هچب  نز و  دیلقت  دـنناد  یم  ملعا 

رد امـش  نک  ضرع  ازریم  بانج  هب  دومرف  ناشیا  مدرک  ضرع  اقآ  تمدـخ  ار  لا  ؤس  نیا  نم  دـنناد  یم  هنوگچ  ناشدوخ  نک  ضرع  اـقآ 
ار اهنیا  زا  کی  مادک  ناشدوخ  دومرف  مدروآ  ار  ماغیپ  مملعا  نم  دـشاب  نازیم  رظن  تقد  رگا  دـیهد ؟  یم  رارق  نازیم  ار  يزیچ  هچ  تیملعا 

رظن تقد  تسین  رود  دنتفگ  دـندرک و  یلمءات  اقآ  مدرک  ضرع  مردـپ  هب  دوب  لا  ؤس  هک  ار  باوج  نیا  متـشگرب  نم  دـنهد  یم  رارق  نازیم 
 ( . 108 مینک (  دیلقت  يزاریش  یقت  دمحم  ازریم  زا  امومع  دومرف :  هاگنآ  دشاب .  نازیم 

تسدیهت راکهدب  هب  نداد  تلهم 

دناذگ یم  یناگدنز  يزازب  اب  دوب ،  صلخم  ییاسراپ  مظاک  ماما  هتـسجرب  نادرگاش  زا  ریمع )  یبا  نبا  هب (  فورعم  ریمع ،  یبا  نب  دمحم 
هناخ دیسرارف ،  شضرق  تخادرپ  تقو  هک  یماگنه  دش .  ریقف  هتسکشرو و  نمؤم  نآ  داد .  ضرق  مهرد  رازه  هد  نانمؤم  زا  یکی  هب  يو  . 
رازه هد  نمؤـم  نآ  دـمآ ،  نوریب  ریمع  یبا  نبا  دز .  رد  و  دـمآ ،  ریمع  یبا  نبا  هناـخ  رد  هب  درک و  هیهت  مهرد  رازه  هد  تخورف ،  ار  دوـخ 

یـسک ایآ  ریمع :  یبا  نبا  هن .  نمؤم :  تسا ؟  هدیـسر  وت  هب  ثرا  ایآ  يا ؟  هدروآ  اجک  زا  ار  لاـم  نیا  ریمع :  یبا  نبا  داد .  وا  هب  ار  مهرد 
رب دومرف ( :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ریمع :  یبا  نبا  منک .  ادا  ار  مضرق  ات  متخورف  ار  ما  هناخ  یلو  هن  نمؤم :  تسا ؟  هدیشخب  وت  هب  ار  نآ 
 ، ادـخ هب  دـنگوس  مرادـن .  يزاین  نآ  هب  نم  هک  رادرب  ار  لوپ  نیا  دـشورفب )  ار  دوخ  هناخ  شا  يراکهدـب  رطاخ  هب  هک  تسین  مزال  ناسنا 

هدش تیبرت  درگاش  بیترت ،  نیدـب   ( . 109 مریذـپ (  یمن  ار  وت  لوپ  زا  مهرد  کی  یتح  زگره  یلو  مدـنمزاین ،  زین  مهرد  کـی  هب  نونکا 
موی لک  یف  هّللا  یلع  ناک  ارـسعم  رظنا  نم  دومرف :  مرکا  لوسر  دومن .  یناسنا  يراـتفر  فعـضتسم  راکهدـب  اـب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 

هزادنا هب  زور  ره  رد  وا  يارب  هک  تسادـخ  رب  دـهد  تلهم  ار  یتسدـیهت  راکهدـب  هک  یـسک  هقح ؛  یفوتـسی  یتح  هیلع  هل  ام  لثمب  هقدـص 
هـشرع لظ  یف  هّللا  هلظی  نا  دارا  نم  دومرف :  زین   ( . 110 دنک (  تخادرپ  ار  شبلط  هک  ماگنه  نآ  ات  دهدب  وا  هب  هقدـص  شاداپ  دوخ  بلط 

يا هیاس  هک  زور  نآ  رد  دوخ  شرع  هیاس  رد  ار  وا  دنوادخ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  هقح ؛  نع  هل  عدـی  وا  ارـسعم  رظنیلف  هلظ  الا  لظ  موی ال 
رسعم وه  نمؤم و  یلع  رسی  نم  دومرف :  زین   ( . 111 دشخبب (  وا  هب  ار  شقح  ای  دهد ،  تلهم  راکهدب  هب  دهد ،  رارق  تسین  ادـخ  هیاس  زج 
دروم رد  وا  رب  دـنوادخ  دـهد ،  تلهم  وا  هب  دریگب و  ناسآ  یتسدـگنت  نمؤم  رب  یـسک  رگا  ةرخآلا ؛  ایندـلا و  یف  هجئاوح  هیلع  هّللا  رـسی  ، 

 ( . 112 دریگ (  یم  ناسآ  شترخآ  ایند و  ياهزاین 

 ( یلیبدرا سدقم  نوماریپ (  ییاهتشذگرس 

و یلیبدرا )  ققحم  هب (  املع  نابز  هب  هک  تسا  هر )  یلیبدرا (  ققحم  موحرم  دوب ،  دنوادخ  يایلوا  زا  هک  گرزب  نایاسراپ  املع و  زا  یکی 
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ءزج نونکا  هک  لیبدرا ،  کـیدزن  ییاتـسور  رد  ق  ات 930 ه .  ياهلاس 920  نیب  رد  وا  دراد ،  ترهـش  یلیبدرا  سدـقم  هب  مدرم  هماـع  دزن 
 . دوب مهد  نرق  اهقف  نیدهتجم و  مظاعا  زا  هک  تسا  یلیبدرا  دمحم  نب  دمحا  الم  وا  مان  دوشگ .  ناهج  هب  مشچ  تسا ،  لیبدرا  ناتـسرهش 

ياراد وا  تشادن .  ریظن  تناید  سدق و  اوقت و  دهز و  ظاحل  زا  دوب و  داتسا  ثیدح ،  ریسفت و  هفسلف ،  تمکح ،  مالک ،  هقف ،  مولع  رد  وا 
هعیشلا ۀقیدح  و  یلح ،  همالع  داشرا  حرـش  نآرقلا ، )  ماکحا  نیهارب  یف  نایبلا  ةدبز  مان  هب  ماکحالا (  تایآ  دننام :  دنمـشزرا ،  تافیلءات 

ناویا رد  شفیرش  دقرم  و  تسویپ ،  هّللا  ءاقل  هب  فرشا  فجن  رد  يرمق  يرجه  لاس 993  هب  وا  دشاب .  یم  دیرجتلا  تایهلا  حرش  ۀیشاح  و 
هک تفگ  ناوت  یم  بیرقت  روط  هب  تسین ،  موـلعم  وا  دـلوت  خـیرات   ( 113 تسا (  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یتوکلم  هاگراب  سدـقم 

سدـقم ماقم  نءاش و  رد  یـسلجم  همالع  تسا !  هدوب  ق  ات 930 ه .  نیب 920  وا  دـلوت  تقو  و  تسا ،  هتفر  ایند  زا  یگلاـس  داـتفه  رد  يو 
رد و  تسا ،  هتفای  تسد  ییاهن  گرزب و  هلق  رب  يونعم  یملع و  تـالامک  اوقت و  دـهز و  ظاـحل  زا  یلیبدرا  ققحم  دـسیون ( :  یم  یلیبدرا 

و تخاس ،  رارقرب  یکیدزن  هطبار  موصعم  ناماما  وا و  نیب  دـنوادخ  ما ،  هدینـشن  دـشاب ،  وا  ریظن  هک  ار  یـسک  دـعب ،  لـبق و  ياـملع  ناـیم 
یقـالخا و لـیاضف  عرو و  دـهز و  تیاـهن  رثا  رب  یلیبدرا  قـقحم   ( . 114 تسا (  قیقحت  تقد و  تیاـهن  رد  هدوـمن  فیلءاـت  ار  ییاـهباتک 
هب ار  امـش  رظن  میـسانشب  رتهب  ار  وا  هکنیا  يارب  تسا ،  هدزرـس  وا  زا  يددـعتم  ياه  تمارک  هک  هدوب  یلاع  تاماقم  زا  یحطـس  رد  تفرعم 

یبیغ دادـما  یطحق و  ياهلاس  رد  ارقف  هب  یهجوت  منک :  یم  بلج  تسا  یهلا  درم  گرزب  نآ  ینارون  ياـه  تشذگرـس  زا  هک  ریز  بلطم 
زا ار  هچنآ  ینارگ ،  یطحق و  ياـهلاس  رد  یلیبدرا  قـقحم  دـیوگ :  یم  تسا  وا  نادرگاـش  زا  هک  يرئازج  هّللا  تمعن  دیـس  گرزب ،  ملاـع 
زا یکی  رد  تشاذگ ،  یم  ارقف  مهس  زا  مهس  کی  هزادنا  هب  دوخ  يارب  دومن و  یم  میسقت  نادنمتـسم  نیب  تشاد ،  هناخ  رد  ماعط  هقوذآ و 

تـسدیهت هدناماو و  یلاس ،  نینچ  رد  ار  نامنادنزرف  تفگ ( :  وا  هب  دـش و  نیگمـشخ  تحاران و  شرـسمه  درک ،  نینچ  یطحق ،  ياهلاس 
هب اجنآ  رد  تفر و  هفوک  دجـسم  هب  تشذـگ و  شرـسمه  زا  یلیبدرا ،  ققحم  دـنتفیب ) ؟  ییادـگ  هب  مدرم  ریاس  لثم  اـت  یتشاذـگ ،  یقاـب 
هک بوخ ،  درآ  بوغرم و  مدنگ  راب  دـنچ  یـصخش  فاکتعا ،  مود  زور  رد  تخادرپ ،  زامن )  هزور و  هارمه  هزور  هس  تدابع  فاکتعا ( 
 ( یلیبدرا ققحم  لزنم (  بحاص  ار  اهراب  نیا  تفگ ( :  داد و  لیوحت  شرـسمه  هب  دروآ و  وا  هناخ  هب  دوب ،  هداد  رارق  نایاپراهچ  تشپ  رب 

شا هناخ  هب  یلیبدرا  ققحم  و  دش ،  مامت  فاکتعا  مایا  هک  یماگنه  تسا ) .  هداتسرف  دراد  لاغتشا  فاکتعا  هب  هفوک  دجـسم  رد  نونکا  هک 
زا هک  یلیبدرا  ققحم  دوب ) .  بوخ  بوغرم و  رایسب  يدوب  هداتسرف  یبارعا  نآ  طسوت  هک  ار  یماعط  تفگ ( :  وا  هب  شرـسمه  تشگزاب ، 

نداد تیمها   ( . 115 دروآ (  ياج  هب  ار  یهلا  ساپـس  دمح و  هدوب ،  یهلا  دادما  دنوادخ و  بناج  زا  هک  تفایرد  دوب ،  ربخ  یب  ماعط  نیا 
یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رونم  ربق  ترایز  يارب  البرک  هب  فرـشا  فجن  زا  هاگره  یلیبدرا  ققحم  هدش :  لقن  شناد  ملع و  لیـصحت  هب 
ملع بلط  تفگ :  یم  و  هتـسکش )  مه  دـناوخ و  یم  مامت  مه  ینعی  دـناوخ ( ،  یم  عمج  طایتحا ،  يور  زا  ار  دوخ  زامن  البرک  رد  دـمآ ، 

دش بجاو  مکح  محازم  بحتسم ،  تنس  هک  یماگنه  و  تسا ،  بحتسم  تنس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دقرم  ترایز  یلو  تسا ،  بجاو 
هن تسا  مامت  هانگ ،  رفس  رد  زامن  و  تسا ،  هانگ  رفس  نآ ،  يارب  رفس  دش ،  یهن  هک  یتقو  هدش ،  یهن  یبحتسم  نینچ  زا  لیلد ،  نیمه  هب  ، 

لکشم لئاسم  رد  رکفت  بتک و  هعلاطم  هب  رگید  تصرف  ره  رد  هار و  ریـسم  رد  هراومه  البرک  هب  دمآ  تفر و  ماگنه  وا  هکنیا  اب  هتـسکش . 
تخانشن ار  وا  دید ،  هار  ریسم  رد  ار  یلیبدرا  ققحم  فرـشا ،  فجن  نارئاز  زا  یکی  ییاسراپ  تیاهن  عضاوت و   ( 116 تخادرپ (  یم  مولع 

ققحم دیوشب .  ار  شـسابل  هک  تساوخ  وا  زا  تشادن ،  یتوافت  نادـنچ  مدرم  ریاس  اب  دیـشوپ  یم  هک  يا  هداس  ياهـسابل  رطاخ  هب  وا  اریز  ، 
ققحم رـضحم  هب  یـصخش  تقو  نیا  رد  دـش ،  درم  نآ  نیکرچ  ساـبل  نتـسش  لوغـشم  اصخـش  و  تفریذـپ ،  ار  وا  تساوـخ  رد  یلیبدرا ، 

دوخ نیکرچ  سابل  يدرک و  تراسج  ارچ  هک  دندرک  شنزرس  ار  درم  نآ  دنتفای ،  عالطا  ارجام  زا  دندمآ و  زین  رگید  دارفا  دمآ ،  یلیبدرا 
نامیا اب  ناردارب  قوقح  دومرف ( :  یم  تشاد و  یم  زاب  شنزرس  تمالم و  زا  ار  اهنآ  یلیبدرا ،  ققحم  دیوشب ؟  يداد  یلیبدرا  ققحم  هب  ار 

فرـشا و فجن  زا  رایـسب ،  ررکم و  روط  هب  یلیبدرا  ققحم  طایتحا  تیاـهن   ( . ( 117 مییوشب (  ار  اهنآ  ساـبل  اـهنت  هک  تسا  نیا  زا  شیب 
هب ار  دوخ  و  هدـش ،  نآ  رب  راوس  و  دومن ،  یم  هیارک  ار  رطاق ي  ای  غـالا  اهرفـس  نیا  رد  و  درک ،  یم  ترفاـسم  دراـیز ،  دـصق  هب  نیمظاـک 
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 ، دادغب یلاها  زا  یصخش  دنک ،  تکرح  فجن  يوس  هب  نیمظاک  زا  تساوخ  یم  هک  یماگنه  اهرفـس ،  زا  یکی  رد  دیناسر ،  یم  نیمظاک 
یتقو داتفا ،  هار  هب  هدایپ  و  دـش ،  هدایپ  بکرم  زا  تفرگ و  ار  همان  وا  دـناسرب ،  فجن  یلاها  زا  یکی  هب  ار  نآ  ات  داد ،  وا  تسد  هب  يا  همان 

 ) موش شبکرم  رب  راوس  همان ،  نیا  ینیگنـس  هارمه  هب  هک  ما  هتفرگن  هزاجا  هدـنهد  هیارک  زا  نم  تفگ :  خـساپ  رد  دندیـسرپ ،  ار  نآ  تلع 
ملاع زا  اهنآ  هک  دـنک  یم  لقن  یتعامج  زا  هر )  یـسلجم (  همـالع  جـع )  ناـمز (  ماـما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  اـب  وا  هطبار   ( . 118
یلع رهطم  نحـص  ياه  هرجح  زا  یکی  رد  تفگ :  هک  دـندرک  لـقن  دوب  یلیبدرا  ققحم  هتـسجرب  نادرگاـش  زا  هک  مـالع )  ریما  راوگرزب ( 

تسیک منیبب  ات  متفر  کیدزن  هب  دمآ ،  یم  مالسلا  هیلع  یلع  رهطم  دقرم  فرط  هب  هک  مدید  ار  یصخش  بش  ياه  همین  مدوب ،  مالسلا  هیلع 
دراو وا  دش ،  زاب  وا  ندیسر  اب  هتسب  رد  تفر ،  مرح  رد  رانک  وا  مدید  مدومن  یفخم  ار  دوخ  تسا ،  یلیبدرا )  دمحا  الوم  مداتـسا (  مدید  . 

هب نم  دیدرگ و  جراخ  مرح  زا  وا  دیدرگ ،  هتسب  مرح  رد  دمآ و  نوریب  مرح  زا  سپس  تفگ ،  یم  نخـس  یـسک  اب  وا  مدینـش  دیدرگ  مرح 
 ، تفر بارحم  رانک  هب  دیدرگ و  دراو  هفوک  دجسم  هب  تفر و  هفوک  يوس  هب  وا  دشاب ،  هاگآ  نم  زا  وا  هکنآ  یب  مدرک ،  تکرح  وا  لابند 
وا لابند  هب  یکیرات  رد  نم  دش ،  هناور  فرشا  فجن  يوس  هب  دمآ و  نوریب  دجسم  زا  تشگزاب و  سپـس  دومن و  فقوت  یتدم  اجنآ  رد  و 

دش و هجوتم  نم  هب  وا  منک  لرتنک  ار  ما  هفرس  متسناوتن  تفرگ ،  ارم  هفرـس  دیـسر ،  هنانح  نوتـس  کیدزن  هب  هک  یتقو  مدرک ،  یم  تکرح 
دراو هک  یتـقو  نآ  زا  نم  مدرک :  ضرع  ینک ؟  یم  هچ  اـجنیا  رد  دومرف :  يرآ ،  متفگ :  یتـسه ؟  مـالع  ریما  وت  دوـمرف :  تخانـش و  ارم 
هچنآ هک  مهد  یم  دنگوس  یلع ع )  ربق  هب  هراشا  ربق (  نیا  بحاص  هب  ار  وت  متـسه ،  وت  هارمه  نونکات  يدش  مالـسلا  هیلع  یلع  رهطم  مرح 

مهد یم  ربخ  وت  هب  ییوگن ،  یسک  هب  ما  هدنز  ات  هک  طرـش  نیا  اب  دومرف :  ییوگب !  نم  يارب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  هداتفا  قافتا  وت  يارب  بشما 
نب رد  لئاسم  یـضعب  رد  نم  داد :  حیـضوت  نینچ  تفای ،  نانیمطا  هک  یتقو  میوگن ،  یـسک  هب  تسا  هدـنز  ات  هک  مداد  نانیمطا  وا  هب  نم  . 
یلع رهطم  ربق  رانک  هک  دنک  یم  روطخ  مبلق  هب  منک ،  لح  ار  هلءاسم  نآ  لکشم  مناوت  یمن  منک ،  یم  رکف  هچره  میریگ و  یم  رارق  تسب 

زا متخادرپ و  ادـخ  اـب  تاـجانم  هب  و  مدـش ،  فرـشم  مرح  هب  بشما  مسرپـب ،  ترـضح  نآ  زا  ار  هلءاـسم  نآ  باوـج  مورب و  مالـسلا  هیلع 
دجسم هب  دومرف ( :  نم  هب  مدینش ،  ربق  بناج  زا  ییادص  هاگان  دهدب ،  ارم  لا  ؤس  خساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  میالوم  هک  متـساوخ  شهاگرد 

زا ار  ما  هلءاسم  متفر و  بارحم  رانک  هفوک  دجـسم  هب  تسا ) .  وا  وت  ناـمز  ماـما  اریز  سرپب ،  جـع )  مئاـق (  زا  ار  دوخ  لا  ؤس  ورب و  هفوک 
سابع و هاش  هب  یلیبدرا  سدقم  همان   ( . 119 مدرگ (  یم  زاب  دوخ  هناخ  هب  کنیا  داد ،  ارم  خساپ  ترضح  نآ  مدیـسرپ ،  جع )  مئاق (  ماما 

هانپ فرشا  فجن  هب  وا  سرت  زا  دوب و  هدرک  یگرزب  ياطخ  يوفص )  فورعم  ناهاش  زا  یکی  سابع (  هاش  تمدخ  رد  یصخش  وا  باوج 
يارب یلیبدرا  ققحم  دشخبب .  ار  وا  هاش  ات  دسیونب ،  هاش  يارب  يا  همان  هک  دوب  هتساوخ  وا  زا  هتفر و  یلیبدرا  ققحم  دزن  اجنآ  رد  دوب ،  هدرب 
مولظم نونکا  دوب ،  ملاظ  درم  نیا  هچ  رگا  هک  نادـب  سابع ،  تیراع ،  کلم  یناب  تشون :  همان  نینچ  دوب ،  ناهفـصا  رد  هک  سابع ،  هاـش 
دمحا تیالو  هاش  هدنب  هبتک  درذگب ،  وت  تاریـصقت  زا  يا  هراپ  زا  یلاعت ،  هناحبـس و  قح  دیاش  يرذـگب  وا  بیقعت  زا  هکنانچ  دـیامن ،  یم 

 ، دیدوب هدومرف  هک  یتامدخ  سابع ،  دـناسر  یم  ضرع  هب  تشون :  نینچ  نآ  خـساپ  رد  وا  دیـسر ،  سابع  هاش  هب  همان  نیا  یتقو  یلیبدرا . 
 . سابع مالـسلا  هیلع  یلع  هناتـسآ  بلک  هبتک  دنکن  شومارف  ریخ  ياعد  زا  ار  بحم  نیا  هک  دیما  دـیناسر ،  میدـقت  هب  هتـشاد  تنم  ناج  هب 
ار یلع  ترـضح  راوج  یلیبدرا  ققحم  یلو  دـیایب ،  ناریا  هب  وا  هک  تشاد  رارـصا  و  درک ،  یم  مارتحا  یلیبدرا  ققحم  هب  رایـسب  سابع  هاـش 

يوفص ناهاش  زا  یکی  بسامهط (  هاش  زا  يا  همان  نمـض  رد  یلیبدرا  ققحم  یلیبدرا  ققحم  هب  بسامهط  هاش  مارتحا   ( . 120 درکن (  اهر 
هاـش تسد  هب  هماـن  هک  یتـقو  دوـب .  هدـناوخ  ردارب  ناوـنع  هب  ار  بساـمهط  هماـن ،  نآ  رد  و  دـنک ،  کـمک  يدیـس  هب  هک  دوـب  هتـساوخ  ( 

هاش تسا .  هدومن  دای  ردارب )  ریبعت (  اب  ار  وا  یلیبدرا  ققحم  دـید  هاگان  هدـناوخ  ار  نآ  و  تساخرب ،  هماـن  نآ  مارتحا  هب  دیـسر  بساـمهط 
 : ) درک تیـصو  نینچ  و  داـهن ،  شنفک  ناـیم  رد  ار  هماـن  نآ  وا  دـندروآ ،  ار  شنفک  دـیروایب ،  ار  منفک  تفگ :  نارـضاح  هب  بساـمهط 

هب منک  جاجتحا  رکنم  ریکن و  هتشرف  ود  هب  نآ  هلیسو  هب  ات  دیراذگب ،  مرـس  ریز  ار  همان  نیا  دیداهن ،  ربق  نایم  رد  ارم  متفر و  ایند  زا  هاگره 
سپ تیالو  رطاخ  هب  گرم  زا  دـعب  یلیبدرا  ققحم  يابیز  لامج   ( . 121 تسا (  هدیمان  ردارب ،  ناونع  هب  ارم  یلیبدرا  دـمحا  میالوم  هکنیا 
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اب دنمهوکـش ،  ابیز و  رایـسب  هک  دید  باوخ  ملاع  رد  ار  يو  هتـسراو  نیدهتجم  زا  یکی  دعب  یتدم  تفر ،  ایند  زا  یلیبدرا  ققحم  هکنآ  زا 
هدناسر دنمجرا  رایسب  ماقم  نیا  هب  ار  وت  لمع  هچ  دیسرپ ( :  وا  زا  دمآ ،  یم  نوریب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مرح  زا  صاخ  یتینارون 
بحاص تبحم  تیالو و  زج  دیـشخبن  دوس  ام  لاح  هب  يزیچ  چیه  تسا ،  داسک  لامعا  رازاب  تفگ ( :  خـساپ  رد  یلیبدرا  ققحم  تسا ) ؟ 

یلص مالسا  ربمایپ  دید  باوخ  ملاع  رد  هکنیا :  یلیبدرا  ققحم  يونعم  تالامک  زا  یلیبدرا  ققحم  بیجع  باوخ   ( . 122 فیرش (  ربق  نیا 
تفگ درک و  ور  یلیبدرا  سدقم  هب  یسوم  تسا ،  ترضح  نآ  رضحم  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  و  هتسشن ،  ییاج  رد  هلآو  هیلع  هّللا 

 . ( متـسه هناخ  نالف  هلحم و  نالف  رهـش و  نـالف  نکاـس  یلیبدرا ،  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نم  تفگ ( :  خـساپ  رد  وا  تسیچ ) ؟  تماـن  : ) 
ققحم يداد ؟  ینالوط  خساپ  ردق  نآ  ارچ  وت  تسیچ ؟  تمان  هک  مدرک  لا  ؤس  کی  وت  زا  نم  تفگ :  وا  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
تسار تسد  رد  زیچ  هچ  یسوم ؛  ای  کنیمیب  کلت  ام  و  دیسرپ (  وت  زا  دنوادخ  هک  یماگنه  تفگ :  مالسلا  هیلع  یسوم  خساپ  رد  یلیبدرا 

یه یتـفگ :  تسا  نم  ياـصع  نیا  ییوگب  هکنیا  ياـج  هب  يداد (  ینـالوط  باوج  ادـخ ،  لا  ؤس  خـساپ  رد  زین  وت  یـسوم ) .  يا  تسا  وت 
اب ار  ناتخرد  گرب  منک ،  یم  هیکت  نآ  رب  تسا ،  نم  ياصع  نیا  يرخا  برآم  اهیف  یل  یمنغ و  یلع  اـهب  شها  اـهیلع و  ءاوکوتا  ياـصع 

خساپ زا  مالسلا  هیلع  یـسوم   ( . 123 هط 18 ( )  مزاس ( .  یم  فرطرب  نآ  اـب  زین  ار  رگید  ياـهزاین  مزیر و  یم  ورف  منادنفـسوگ  يارب  نآ 
؛  لیئارسا ینب  ءایبناک  یتما  ءاملع  هک ( :  يدومرف  تسار  تفگ :  درک و  ور  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  دش و  عناق  یلیبدرا  ققحم 

 ( . ( 124 دنتسه (  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  دننامه  نم  تما  ياملع 

يوهلپ میژر  ناینادنز  زا  نیریش  يا  هرطاخ 

هدرک و ریگتـسد  ار  نارهت  هتـسجرب  ظاعو  زا  یهورگ  دادرخ  ندیسر 15  ارف  زا  لبق  یـسمش ،  لاس 1342  دادرخ  نینوخ 15  يارجام  رد 
ریگتسد ینارهت ،  نیـسحلادبع  خیـش  دجـسم  رد  ینارنخـس  زا  سپ  مرحم  بش 12  رد  ار  یفـسلف  ياـقآ  گرزب  بیطخ  دـندرک ،  ینادـنز 

دید یفـسلف  ياقآ  تشاد .  ضرع  رتم  لوط و 4  رتم  هک 7  دندومن  قاتا  دراو  ات  دندرک  دراو  نارهت  گرزب  ینابرهـش  هب  ار  ناشیا  دـندرک 
يرهطم و دیهش  دننام  يرگید  دارفا  حبص  ات  ماگنه  نآ  زا  دنتسه ،  ینادنز  اجنآ  رد  هدش و  ریگتـسد  رتولج  ظاعو  زا  رفن  تشه  یلا  تفه 

ندیباوخ يارب  هک  دوب  گنت  اضف  ردقنآ  دندروآ .  نادنز  هب  ار  رفن  هاجنپ  زا  شیب  دودـح  حبـص  ات  دـندروآ .  ار  يزاریـش  مراکم  هّللا  ۀـیآ 
 . دیـسر یم  شوگ  هب  رطخ  ریژآ  يزادـناریت و  يادـص  امئاد  دوب و  دادرخ  هدزناپ  زور  نآ  يادرف  درک .  زارد  هنادازآ  ار  اهاپ  هک  دـش  یمن 

مرحم ماـیا  رد  هکنیا  بلاـج  دوـب ،  ملع  هّللادـسا  يریزو  تسخن  ناـمز  رد  و  دـیماجنا ،  لوـط  هب  زور  دودح 45  رفـص  رخآ  ات  نادـنز  نیا 
هب ار  عوضوم  نیا  اروش  سلجم  ندـش  زاب  نان 2 - ندرک  نازرا  - 1 دوب :  هدرکن  لمع  دوخ  لوق  هب  تلود  هکنیا  رطاـخ  هب  قیفوت  هماـنزور 
 ( ، ملع دوب (  هتشون  نآ  طسو  رد  هک  دوب ،  هداد  رارق  اهنز  هنیس  هتـسد  ولج  رد  مچرپ )  ملع (  نآ  رد  هک  دوب ،  هتخاس  روتاکیراک  تروص 
یم هراشا  مچرپ )  ملع (  هب  دوخ  تسداب  اهنز  هنیـس  اـب  ناـناوخ  هحون  دوب ،  ریزو  تسخن  ماـن  مچرپ 2 - - 1 تشاد :  ینعم  ود  ملع  هـملک 
غاب وک  هش  یم  او  سلجم  هک  یتفگ  تنابرق  هب  تمع  تنازرا  نان  وک  هش  یم  نازرا  نان  هک  یتفگ  دـنداد :  یم  مد  ار  هحون  نیا  دـندرک و 

زا هدافتسا  اب  دوب ،  يا  هزم  اب  عبط و  خوش  صخش  هک  یحطبا  میهاربا  دیس  ياقآ  مان  هب  یناحور  ناینادنز  زا  یکی  تنابرق  هب  تمع  تناتسب 
 ) ملع نز  هنیـس  تروص  هب  مه  ینادنز  ناوج  نایاقآ  میزادنا ،  هار  هب  ینز  هنیـس  رهظ  زا  لبق  زور  ره  دـیاب  تفگ :  رعـش  روتاکیراک و  نیا 

و دش ،  ناوخ  هحون  شدوخ  داد و  لیکـشت  ار  هتـسد  وا  دنریگب ،  مد  هیقب  دنیوگب و  ار  تیب  ود  نآ  دنهد و  رارق  بطاخم  ار  ریزو )  تسخن 
وک هش  یم  نازرا  نان  هک  یتفگ  داد :  رس  ار  هحون  نیا  شوخ  گنهآ  اب  دعب  درک و  عمج  دوخ  رود  زین  ار  ناوج  ياه  يربنم  رفن  هدزناپ  هد 

تناتسب غاب و  وک  هش  یم  او  سلجم  هک  یتفگ  دنتفرگ :  یم  مد  ار  مود  تیب  دندز و  یم  هنیـس  یتسد  ود  هیقب  تنابرق  هب  تمع  تنازرا  نان 
یلو دـننز ،  یم  هنیـس  تسا و  مرحم  دـنداد  یم  باوج  تسا ،  ربخ  هچ  دیـسرپ  یم  دـش  یم  نارگن  ناـبهگن  رـسفا  اـعبط  تناـبرق  هب  تمع 

ار یبدا  ریغ  هتسکش  یبرع  هک  ار  يربنم  رفن  کی  دومن ،  يرگید  یگزمشوخ  یحطبا  ياقآ  دوب .  تقو  ریزو  تسخن  ملع  ءازهتسا  عوضوم 
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و تفریذپ ،  مه  وا  میشاب  هتشاد  هحون  ود  ات  دنک ،  بیرعت  یبرع  هب  ار  روکذم  تیب  ات  درک  تساوخرد  وا  زا  درک و  ادیپ  تسناد  یم  بوخ 
یکی دعب  ۀثیبخلا  نبای  کتمع  کتدف  ۀصیخرلا  نیو  زبخلا  تصخر  هتلتک  درک :  همجرت  یبرع  هب  نینچ  ار  تایبا  نآ  زور  ود  یکی  زا  دـعب 

روکذم تایبا  یحطبا  میهاربا  دیس  اقآ  بیترت  نیا  هب  دناوخ  درک و  همجرت  یکرت  هب  ار  قوق  تایبا  دوب  طلـسم  یکرت  نابز  هب  هک  ظاعو  زا 
ره ناینادنز  هک  دیسر  یم  ربخ  نابهگن  نارـسفا  هب  دندز .  یم  هنیـس  دنداد و  یم  باوج  نارـضاح  دناوخ و  نوزحم  هحون  اب  نابز  هس  هب  ار 

يارب همهنآ  هک  ملع  هّللادـسا  هکنیا :  راگزور  بئاـجع  زا   ( . 125 دننک (  يراک  دنتـسناوت  یمن  یلو  دنریگ ،  یم  ءازهتـسا  هب  ار  ملع  زور 
ات لاس 1344  زا  و  دوب ،  هدومن  هاش  راثن  ناج  ار  شدوجو  ياپارـس  و  دومن ،  یم  تکرـش  وا  ياهملظ  رد  و  درک ،  یم  رپس  هنیـس  هاش  میژر 

يرامیب رثا  رد  یگلاس  نس 58  رد  بالقنا  نارود  رد  یـسمش  نیدرورف 1357  رد 25  ماجنارـس  دوب ،  یهاشنهاش  راـبرد  ریزو  رمع  رخوا 
 ( . 126 تشذگرد (  ناطرس 

سدقم هکشخ  هب  هدنبوک  خساپ 

 . دنتـشاد تشحو  دجـسم  هب  نآ  ندروآ  زا  اهـسدقم  هکـشخ  اهبآم و  سدقم  تفای ،  هار  دجـسم  هب  دـمآ و  رازاب  هب  وگدـنلب  هک  راب  نیلوا 
ضارتعا اهـسدقم  هکـشخ  یلو  درک ،  ینارنخـس  وگدـنلب  اب  نارهت  رازاب  رد  عقاو  هّللازیزع  دیـس  دجـسم  رد  راـب  نیلوا  يارب  یفـسلف  ياـقآ 

زا یکی  رـسپ  یـسورع  سلجم  بش  کی  دـیامرف :  یم  ناشیا  دـنتفرگ ،  عضوم  روهـشم ،  اناوت و  بیطخ  یفـسلف  ياقآ  ربارب  رد  دـندرک و 
سدقم دارفا  قاتا  رگید  فصن  رد  و  مدوب ،  مه  نم  دندوب ،  هتـسشن  مردپ  موحرم  تاعامج و  همئا  یگرزب  قاتا  فصن  رد  دوب ،  نیمرتحم 

یم یبوخ  ياهفرح  یلیخ  یفـسلف  ياقآ  تفگ ( :  دنلب  يادص  اب  سلجم  نییاپ  زا  اهبآم  سدـقم  نآ  زا  یکی  سلجم  نآ  رد  دـندوب ،  بآم 
دوب لوا  لاس  هزات  تسا ) .  نیا  امش  بیع  دینز  یم  فرح  رامزم  اب  ارچ  دیدروآ ،  دجسم  هب  ار   ( 127 رامزم (  نیا  هک  مفسءاتم  اما  دینز ، 

 ، دز ار  دوخ  فرح  اقآ  نآ  هکنآ  زا  سپ  دنیوگب ،  يزیچ  دجسم  نآ  رد  دنتسناوت  یمن  دجسم  ياملع  و  دوب ،  هدمآ  دجـسم  هب  وگدنلب  هک 
بآم سدقم  ياقآ  نآ  دـنک ،  لیم  يردـق  اقآ ،  نآ  تمدـخ  دـیربب  ار  زگ  باقـشب  نیا  متفگ :  مدز و  ادـص  ار  تمدخـشیپ  يدرـسنوخ  اب 

يا هیراع  نادند  ارچ  متفگ :  مروخب .  اذغ  مناوت  یمن  دنک و  یم  متیذا  دور و  یم  منادند  يال  زگ  تسا ،  هیراع  منادند  نم  اقآ  هن  تفگ : 
مناوت یمن  کنیع  نودب  تفگ :  دیا ؟  هدز  کنیع  ارچ  متفگ :  مروخب .  اذـغ  مناوت  یمن  مرادـن و  نادـند  هکنیا  يارب  تفگ :  دـیتشاذگ ؟ 

هک یتشاذگ  هیراع  نادند  یتفر  دـیتشادن ،  نادـند  امـش  متفگ ( :  هدـش و  دـنت  متفرگ ،  وا  زا  ار  رارقا  ود  نیا  هکنیا  زا  دـعب  منیبب ؟  ار  رود 
رخآ هب  میادـص  هک  نم  اـما  تسا  لـالح  امـش  راـک  نیا  ینیبب .  ار  رود  اـت  يدز  کـنیع  ینیبب  ار  رود  یتسناوت  یمن  يروخب ،  اذـغ  یناوتب 
) ؟  يراذگ یم  تعدب  یهد ؟  یم  اوتف  ما . . . ؟  هدرک  مارح  راک  دسرب ،  اجنآ  هب  میادص  هک  ما  هدروآ  ار  نفورکیم  دـسر و  یمن  سلجم 

هدیمهف درم  هک  يا  هیراع  نادند  یکنیع و  نآ  رـسپ  دنتفرگ  لاب  مه  نارـضاح  نایاقآ  درک ،  ادیپ  یبیجع  عضو  سلجم  نم ،  نخـس  نیا  اب 
یم اج  ره  رد  امـش  هک ( :  ندرک  يدـنت  وا  هب  درک  عورـش  يرگید  قاـتا  رد  و  درب ،  نوریب  سلجم  زا  تفرگ و  ار  شردـپ  تسد  دوب ،  يا 

دش و سکعنم  اهاج  یلیخ  رد  و  درک ،  ادـص  سلجم  نآ  رد  ام  راک  نیا  یمهف ) ؟  یمن  ار  تدوخ  دـح  ارچ  ینک ،  هدـیقع  راهظا  یهاوخ 
 ( . 128 دیدرگ (  اهسدقم  هکشخ  زا  يریگولج  يارب  تاروذحم  زا  يرایسب  عفر 

زاس تشونرس  گنج  ای  نینح  گنج 

لوا تمسق 

هکم یخسرف  هلصاف 12  هب  هکم  یقرش  بونج  رد  فئاط  هدش ،  عقاو  فئاط  کیدزن  رد  هک  فئاط ،  هکم و  نیب  تسا  ینیمزرـس  نینح )  ) 
مود زور  ربمایپ  دوب ،  ترجه  متشه  لاس  دوش .  یم  هدناوخ  نینح )  گنج  مان (  هب  هدش  عقاو  نیمزرـس  نیا  رد  گنج  نیا  نوچ  و  تسا ، 
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هیلع هّللا  یلص  ربمایپ  یهدنامرف  هب  زهجم ،  رکشل  نیا  دندرک ،  تکرح  هکم  حتف  دصق  هب  هنیدم  زا  ناناملـسم  زا  رفن  رازه  هد  اب  ناضمر  هام 
رب مالسا  مچرپ  نتشارفارب  زا  سپ  و  دندرک ،  حتف  ار  هکم  دیهـش ،  نداد 28  اب  و  دندش ؛ هکم  دراو  ناضمر  هام  رد  زور  دـنچ  زا  سپ  هلآو 

مامت هتفر  هتفر  دندش ؛ ناملسم  هکم ،  ناکرشم  زا  رفن  رازه  ود  هک  يروط  هب  تفای ،  شرتسگ  نیمزرـس  نآ  رد  مالـسا  مک  مک  هکم ،  زارف 
 ( فیقث هلیبق (  ود  دنک .  گنج  ناناملسم  اب  تسناوت  یمن  یسک  رگید  دندروآ و  ورف  میلست  رـس  مالـسا ،  گرزب  تردق  ربارب  رد  اه  هلیبق 

ناشنیمزرس رد  هک  دندوبن  رضاح  زگره  دنتشاد ،  ترهش  يروالد  تعاجش و  هب  دندوب و  رایسب  تیعمج  تالیکـشت و  ياراد  نزاوه )  و ( 
هب هکم  حـتف  ربخ  هک  یتقو  دـندوب .  هتفرگ  دوخ  تیلهاج  نامز  ياـه  هماـنرب  هب  دـندوب و  تسرپ  تب  اریز  دوش ،  رارقرب  یمالـسا  تموکح 

یلـص دمحم  تسا  نکمم  تفگ :  اهنآ  هب  درک و  عمج  ار  دوخ  هفیاط  فوع )  نب  کلام  مان (  هب  نزاوه )  هفیاط (  سییر  دیچیپ ،  فارطا 
 ، دنیایب اهنآ  هکنآ  زا  لبق  تسا  نیا  رد  حالص  دنتفگ  اهنآ  دیشیدنا ،  يا  هراچ  دیاب  دیایب ،  ام  اب  گنج  هب  هکم ،  حتف  زا  دعب  هلآو  هیلع  هّللا 

ماجنارس و  تفرگ ،  سامت  فیقث  هفئاط  اب  دوب ،  كریز  عاجش و  تءارجرپ و  ناوج  هک  فوع  نب  کلام  مینک .  یتسد  شیپ  گنج  رد  ام 
بسک دننک .  نوریب  فارطا  هکم و  زا  ار  ناناملسم  دنورب و  نیملـسم  اب  گنج  هب  مهاب  هک  درک ،  نامیپ  مه  دوخ  هفیاط  اب  زین  ار  هفئاط  نیا 
رایشه تهج  ره  زا  ناناملسم  و  دوب ؛ هداد  لیکشت  یمالسا  مظنم  تموکح  هک  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  نامیا  يورین  تاعالطا و 

شرازگ داد  خر  یمهم  هعقاو  ره  فارطا ،  زکرم و  رد  اـت  دنتـشاد ،  رگـشرازگ  ناونع  هب  زین  يدارفا  دـندوب ،  یماـظن  تسایـس  هب  هجوتم  و 
نارگـشرازگ هک  دـندوب .  هکم  رد  زونه  ناناملـسم  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  دـنهد .  همادا  دوخ  راک  هب  هناهاگآ  ناناملـسم  ات  دـنهد ، 

اورپ و یب  یناوج  دوش ،  یم  هدـید  دوخ  ياـه  نیمزرـس  رد  فیقث ،  هلیبـق  نزاوه و  هلیبـق  نیب  یمهم  شوج  بنج و  دـنداد :  عـالطا  نینچ 
هفاـضا هب  هدرک  رارقرب  ناـمیپ  هفیاـط  ود  نیا  نیب  و  دـنک ؛ یم  دـمآ  تفر و  گرزب  هفیاـط  ود  نیا  نیب  فوع )  نب  کـلام  ماـنب (  روشحلس 

ناناملسم یتبرـض ،  زهجم  هاپـس  کی  تروص  هب  همه  ات  دنا  هدش  دحتم  مشج  رـصن و  لاله و  ینب  هفیاط  دننام  رگید  کچوک  ياه  هفیاط 
نانز و شنازابرـس ،  همه  هک  هداد  نامرف  یتح  اورپ  یب  ناوج  نیا  کلام )  اهنآ (  ياوق  لک  هدنامرف  دـنهد .  تسکـش  هدرک و  ریگلفاغ  ار 

نآ رب  نامرف  نیا  تسا ( :  هتفگ  باوج  رد  تسا ،  ینامرف  هچ  نیا  هک  دش  لا  ؤس  وا  زا  یتقو  دنهد ،  رارق  دوخ  رس  تشپ  ار  دوخ  تاناویح 
نیا يارب  روتـسد  نیا  نیاربانب ،  دـنیامن ،  يرادـیاپ  دوخ  لاوما  نانز و  ظفح  يارب  دـنروبجم  دـننک  رارف  دنتـساوخ  رگا  نازابرـس  هک  تسا 
هلآو هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  اذل  درک ؛ یمن  تیافک  یلو  دوب ،  مهم  دنچره  تاعالطا  نیا  دنهدن ) .  هار  دوخ  زغم  هب  ار  ندرک  رارف  هک  تسا 

رفن هس  مه  نمـشد  انمـض  داتـسرف ،  نمـشد  يوس  هب  سانـشان  تروص  هب  رتشیب ؛ تاعالطا  بسک  يارب  ار  یملـسا  هّللادبع  مان  هب  یـصخش 
 ، دینش ار  اهنآ  ياهفرح  درک ،  شدرگ  نمشد  رکـشل  مامت  رد  هّللادبع  دوب .  هداتـسرف  ناناملـسم  يوس  هب  سانـشان  تروص  هب  ار  سوساج 

هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  همه  دش و  هاگآ  دـندوب  هدرک  باختنا  هلمح  يارب  اهنآ  هک  یـشور  هب  دـیمهف و  ار  اهنآ  هدـنامرف  میمـصت 
هچ دشاب ،  نامیا  هحلسا  دیاب  ناناملسم  هحلـسا  نیرتگرزب  هک  تسا  نیا  تشاد ،  هجوت  نآ  هب  دیاب  اجنیا  رد  هک  یمهم  هتکن  داد .  شرازگ 

دوب هدش  هبرجت  ناناملـسم  يارب  تهج  نیمه  هب  دندرگ .  زوریپ  رفن  اهدـص  رب  دـنراد  ینامیا  یلاع  هیحور  هک  نامیا  اب  دارفا  رفن  هاجنپ  اسب 
 ، ردـب گنج  لثم  يرایـسب  ياـهگنج  رد  ناناملـسم  تلع  نیمه  هب  دراد .  ناـمیا  هک  درادـن  يزوریپ  رد  شقن  ردـقنآ  تارفن  يرایـسب  هک 

مئانغ هب  عمط  ای  رایسب و  تیعمج  رب  هیکت  یهاگهگ  یلو  دندش .  زوریپ  دندوب .  رتمک  ربارب  دنچ  نمـشد  هب  تبـسن  هکنیا  اب  و . . .  قدنخ ، 
 ، نینح گنج  نیمه  رد  تسا .  هدش  اهنآ  ياهتـسکش  ثعاب  تسا .  ادـخ  هب  لکوت  صلاخ و  نامیا  زا  يرود  یعون  هک  ایند  لام  یگنج و 
نل دندنز ( :  دایرف  هنارورغم  دندرک ،  هیکت  دوخ  تیعمج  يدایز  هب  ناناملـسم  زا  یـضعب  دوب ،  رفن  رازه  هدزاود  مالـسا  رکـشل  دادـعت  هک 

يراک تسناوتن  تیعمج  هوبنا  دوش ؛ یم  نایب  هکناـنچ  یلو  میروخ . )  یمن  تسکـش  زورما  تیعمج ،  همه  نیا  اـب  زگره  اـم  مویلا ؛  بلغن 
 ، دنداد دایز  هتشک  دندروخ و  تسکـش  ناشنایم ،  رد  قفانم  دارفا  ناملـسم و  هزات  دارفا  ندوب  رثا  رب  زین  و  رورغ ،  نیمه  رثا  رب  ادتبا  دنکب ، 
دش ناشلاح  لماش  ادخ  فطل  درک ؛ نامیا  زا  راشرس  ار  اهنآ  نیتسار ،  ناناملسم  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  روشرپ  تانایب  ماجنارس  یلو 

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  دوب ،  ترجه  متـشه  لاس  لاوش  هام  لوا  ياهزور  گنج  يارب  جیـسب  مالعا   ( . 129 دـندش (  زوریپ  هجیتن  رد  ، 
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هب دندوب ،  رـشکل  زا  یـشخب  رادمچرپ  هکم  حتف  رد  هک  یناناملـسم  همه  داد و  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  تسب و  ار  رگـشل  گرزب  مچرپ 
مزاول هرز و  هحلسا و  زا  هچنآ  رب  هوالع  ربمایپ  دندرک ؛ تکرح  نینح )  نادیم (  يوس  هب  دوخ  مچرپ  اب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد 
ربمایپ هارمه  اهنآ  رفن  رازه  هد  مالـسا  زابرـس  رفن  رازه  هدزاود  اب  و  دـندرک ،  هیراـع  هیما  نب  ناوفـص  زا  زین  هرز  دـص  دنتـشاد ،  هک  یگنج 
تکرح دندوب  هدش  ناملـسم  هکم  حتف  ماگنه  هک  هکم  مدرم  زا  رفن  رازه  ود  دندوب و  هدـمآ  هکم  حـتف  يارب  هنیدـم  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 

دوخ ریشمش  ياهفالغ  ات  داد  نامرف  دوخ  رکشل  هب  دوب ،  ییاورپ  یب  تءارج و  رپ  ناوج  نمشد ،  رکـشل  هدنامرف  فوع  نب  کلام  دندرک . 
ار تسکش  هزم  ات  هدشن  وربور  یگنج  نادرم  اب  زونه  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  دمحم  هک ( :  داد  رـس  دوخ  دایرف  اب  ار  راعـش  نیا  دننکـشب و  ار 
 ، ناتخرد يالبال  و  فارطا ،  ياه  هرد  اههوک و  فاکش  رد  شنازابرس  هک  دوب  نیا  نآ  و  داد .  یبیجع  روتسد  یماظن  رظن  زا  وا  دشچب ) . 

هدومن و ریگلفاغ  ار  ناناملسم  ناهگان  دندیسر ،  اجنآ  هب  ناناملسم  حبص  لوا  یکیرات  رد  هک  یماگنه  ات  هدرک  نیمک  ناناملسم  هار  رس  رب 
مظن هجیتن  رد  دـنزاس ،  جرم  جره و  راچد  ار  مالـسا  هوبنا  شترا  یماظن ،  صوصخم  گنرین  نیا  ندرب  راک  هب  اـب  اـت  دـننک ؛ هلمح  اـهنآ  هب 

ار ناناملـسم  ناهگان  يا  هدـع  هک  دوب  هداد  روتـسد  نیا ،  رب  هوالع  ددرگ .  دراو  اـهنآ  رب  یمهم  تسکـش  و  دروخب ،  مه  هب  مالـسا  شترا 
ار اههوک  دمآ ،  نوریب  هکم  زا  مالـسا  شترا  دننک .  هلمح  نازادناریت  هانپ  رد  لاح ،  نیمه  رد  زین  يا  هدع  و  دنهد ،  رارق  ریت  رابگر  فده 
رد بش  دیـسر ،  دوب ،  هدرک  نیمک  شیاهفاکـش  رد  نمـشد  هک  هرد  نآ  هناهد  هب  اـت  درک  یم  تکرح  ولج  هب  ناـنچمه  داـهن و  رـس  تشپ 

رکشل دایز  تمسق  و  دش ،  هرد  هاگرذگ  دراو  مالـسا  رکـشل  زا  یـشخب  زامن  زا  سپ  دوب ،  کیرات  اوه  زونه  حبـص  درک ،  تحارتسا  اجنآ 
ره زا  و  دش ،  دنلب  هلمح  هب  ناشدایرف  دندمآ ،  نوریب  اهفاکـش  زا  نمـشد  نایوجگنج  ناهگان  ماگنه  نیا  رد  دندوب ،  هرد  لخاد  رد  مالـسا 
 ، یبیجع روط  هب  ناناملـسم  دندرک .  هلمح  ناناملـسم  هب  نازادـناریت  هانپ  رد  یهورگ  و  دـیراب ،  یم  ناناملـسم  رب  ناراب  نوچمه  ریت  فرط 

یکدنا زج  اهنآ  همه  یتافلت  ندراذگ  ياج  هب  اب  هک  يروط  هب  دش ،  دراو  ناناملسم  هب  یتخس  تسکـش  هظحل ،  نیا  رد  و  دندش ،  ریگلفاغ 
ناناملسم هزات  ءزج  هک  نایفسوبا  دنتفگ ،  یم  يا  هوای  مادکره  ندوب ؛  ناناملـسم  نایم  رد  ناقفانم  ناناملـسم و  هزات  دنتـشاذگ .  رارف  هب  اپ 

ترـضح تماقتـسا  يرادیاپ و  دیـسر ) .  دنهاوخ  ایرد  بل  ات  هک  دننک  یم  رارف  يروط  ناناملـسم  تفگ ( :  يزیمآ  هرخـسم  روط  هب  دوب ، 
یم نمشد  اب  نانچمه  رفن  دنچ  اب  زین  گنج  نیا  رد  دوب ،  اهگنج  مامت  رد  تماقتسا  يرادیاپ و  درم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  مالسلا  هیلع  یلع 

يدـس نوچ  ار  نمـشد  ذوفن  ولج  و  درک ،  مین  ود  دوخ  هدننکـش  تابرـض  اب  ار  نمـشد  رکـشل  ناریلد  زا  رفن  لهچ  هک  يروط  هب  دـیگنج ، 
هب رافک  گنه  شیپاشیپ  دوب ،  هتـسب  دوخ  هزین  رـس  هب  یهایـس  مچرپ  هک  لورج )  وبا  مان (  هب  نمـشد  ناروالد  زا  یکی  دوب .  هتفرگ  مکحم 
ات مور  یمن  نوریب  نادیم  زا  متسه ،  لورجوبا  نم  دز ( :  یم  دایرف  دناوخ و  یم  زجر  و  دمآ ،  یم  ولج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  دصق 
ارم نمـشد  لاح  ات  دادـماب  زا  دومرف ( :  یم  هک  یلاـح  رد  تفر ،  وا  يولج  هب  تعرـس  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  موش ) .  هتـشک  اـی  موش  زوریپ 

ربمایپ ماگنه  نیا  رد  دش .  ود  وا  هک  دز ،  هبرـض  لورجوبا  رب  نانچآ  منک ) .  یمن  اهر  ار  نمـشد  گنج  هکرعم  رد  نم  هک  تسا ؛  هتخانش 
رفن هد  اعومجم  هک  نمیا ،  مانب  یصخش  مشاه و  ینب  زا  رفن  دنچ  ربمایپ و  يومع  سابع  و  تشاد ،  رارق  هاپـس  بلق  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 

نارای يا  دز ( :  دایرف  دوخ  دیفـس  رتسا  رب  راوس  ربمایپ  دندرک .  یم  تمواقم  دندوب و  هتفرگ  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  فارطا  دندوب ، 
نازابرـس هک  نادیم  فرط  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  نآ  زا  سپ  متـسه ) .  ادخ  هداتـسرف  ادخ و  هدـنب  نم  ادـخ ،  لوسر  نارای  ادـخ و 

مالسلا و هیلع  نینم  ؤملاریما  دننام  دندرک  یم  يرادیاپ  نانچمه  هک  زابناج  هورگ  تخات ؛  دندوب ،  هداد  رارق  دوخ  هاگنالوج  ار  نآ  نمـشد 
بلق هب  يرفن ،  هد  هورگ  کـی  هک  تسا  بیجع  یتـسار  هب  دـندرک .  تکرح  هلآو  هیلع  هـّللا  یلـص  ربماـیپ  هارمه  هماـسا  لـضف و  ساـبع و 

 . دبلط یم  دروآمه  دنک و  یم  زات  تخات و  نادیم  رد  نانک  هدـبرع  هدـش و  رورغم  ناناملـسم  رارف  اب  هک  يرکـشل  دـنورب ؛ یهوبنا  نمـشد 
يزوریپ بجوم  هک  تسا  يرادـیاپ  یلاع  هیحور  نامیا و  اهنت  میتفگ ،  زاغآ  رد  هک  هنوگناـمه  ناناملـسم  یمومع  هلمح  و  ساـبع ،  داـیرف 

نامیا يرادیاپ و  رازه  دص  زا  هب  یگنج  درم  یکی  راکب  دیاین  رکـشل  یهایـس  دـیوگ :  رعاش  هکنانچ  تیعمج ،  يرایـسب  هن  دـش ،  دـهاوخ 
دنچ هک  درک ،  ناربج  نانچنآ  هرابود  ار  گرزب  تسکـش  نینچ  کی  راکادف ،  رفن  دنچ  مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ 
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هک بیترت  نیا  هب  تشاذگ ؛  رارف  هب  اپ  هناحضتفم  تسکش  اب  نیگنس و  تافلت  اب  نمشد  ناناملـسم ،  یمومع  هلمح  اب  هک  تشذگن  یتعاس 
يا ناه  هک ( :  دـنزب  ادـص  نینچ  ار  ناناملـسم  دومرف :  تشاد  ییاسر  دـنلب و  يادـص  هک  سابع  شیومع  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  : 
یلص ربمایپ  دینک ،  یم  رارف  اجک  هب  دیدرک ،  تعیب  ناوضر  تخرد  ریز  رد  هک  یناسک  يا  هرقب و  هروس  نارای  يا  راصنا !  رجاهم و  هورگ 

 ، دندینـش ار  شخب  دیما  يادن  نیا  ناناملـسم  هک  یتقو  دناسر .  ناناملـسم  هب  ار  مایپ  نیا  اسر  يادص  اب  سابع  تساجنیا ) .  هلآو  هیلع  هّللا 
نمـشد ربارب  رد  ار  دوخ  ياهفـص  گنرد  یب  دنتـشگزاب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  يوس  هب  همیـسارس  هاگنآ  کیبل ،  کیبل  دـندز  داـیرف 
رازراک دراو  ناناملـسم  داد ، ،  یمومع  هلمح  نامرف  رارف  گـنن  ناربج  يارب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگنآ  دـندرک ،  هدرـشف  مظنم و 

یم بیقعت  ار  اهنآ  ناناملـسم  و  دـنتخیرگ ،  یم  یکانتـشحو  زرط  هب  نزاوه ،  هفئاط  هاپـس  هک  دـندرک  یم  هلمح  وس  ره  زا  ناـنچنآ  دـندش 
ادـخ ربمایپ  نم  دومرف ( :  ماگنه  نیا  رد  تفگ ،  یم  ینخـس  دارفا  هیحور  تیوقت  يارب  هظحل  ره  هک  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  دـندرک . 

تاناویح نانز و  ندراذگ  ياجب  اب  نمشد  هک  دیشکن  یلوط  تسا ) .  هداد  يزوریپ  هدعو  نم  هب  ادخ  و  میوگ ،  یمن  غورد  زگره  متسه و 
ار نمـشد  داد  روتـسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  دـندرک .  رارف  فئاـط  ياهرگنـس  هب  فارطا و  ياـه  هقطنم  هب  نیگنـس ،  تاـفلت  دوخ و 
 ، مالسا رکشل  گرزب  شخب  و  دندرک ؛ تکرح  ییوس  هب  نمشد  بیقعت  يارب  یـشخب ،  ره  دش ،  شخب  دنچ  مالـسا  رکـشل  دننک ،  بیقعت 

و تفرگ ،  رگنـس  فئاط ،  ياـه  هعلق  اـهژد و  ناـیم  رد  نمـشد  دـندرک .  هرـصاحم  ار  فئاـط  رهـش  و  دـندومن ،  تکرح  فئاـط  يوس  هب 
رد ار  فئاط  زور  لهچ  ای  تسیب  تدـم  مالـسا  رکـشل  و  دروآ ،  تسد  هب  مالـسا  رکـشل  هب  هلمح  يارب  یتصرف  اـت  دوب  نیمک  رد  ناـنچمه 

اـضما ار  نآ  مالـسا  دوب و  مارح  برع  تلم  رظن  زا  نآ  رد  گنج  هک  هدـعقیذ  هام  و  تفای ،  ناـیاپ  لاوش  هاـم  مک  مک  داد ،  رارق  هرـصاحم 
هنارعج يوس (  هب  دندرک و  كرت  ار  هرصاحم  ناناملسم  هک  داد  روتسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  طیارـش  نیا  رد  دمآ ،  شیپ  دوب ،  هدرک 

هدومن و میـسقت  یـصاخ  هنوگ  هب  ار  یگنج  مئانغ  تدم  نیا  رد  دـندنام و  هنارعج  رد  زور  هدزیـس  ناناملـسم  اب  ربمایپ  دـندومن ،  تکرح  ( 
 . درپس دوخ  ناسک  هب  هدرک و  دازآ  ار  ناریسا  زا  يا  هدع 

مود تمسق 

هرـصاحم ار  فئاط  ژد )  راوید (  رود  ات  رود  مالـسا  رکـشل  هک  یتقو  دنـسیون :  یم  ناسیون  خـیرات  هکنیا :  بلاج  یگنج  پوت  اـی  قینجنم 
فئاط ياهجرب  نایم  رد  هک  نمـشد ،  سرریت  زا  هکنیا  يارب  دـنور ،  ولج  دنفاکـشب و  ار  ژد  دنتـسناوتن ،  شالت  یتدـم  زا  سپ  و  دـندرک ، 
ربمایپ هب  ناملس  اجنآ  رد  دنتفر ،  سرریت  زا  رود  يا  هطقن  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  هب  دنـشاب .  رترود  دندرک ،  یم  يزادناریت 

 ، دننک هدافتـسا  دوب ،  نامز  نیا  پوت  ياج  هب  ناریا  رد  نامز  نآ  ياهگنج  رد  هک  قینجنم ؛  بصن  اب  ات  درک  داهنـشیپ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 
ربیخ گنج  رد  هک  یقینجنم  ای  تخاس ،  ار  قینجنم  دوخ ؛ ياناوت  تسد  اب  ناملس  تفریذپ .  ار  ناملس  داهنشیپ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ 

نارسفا تخومآ .  ناملسم  نارسفا  هب  ار  نآ  زا  هدافتسا  بصن و  یگنوگچ  درک و  يراکتسد  ار  نامه  ناملس  دوب ،  هدمآ  تسدب  نمشد  زا 
 ، دندرک نارابگنس  ار  نانمـشد  ژد  لخاد  اهجرب و  قینجنم ،  نامه  اب  زور ،  تسیب  دودح  دنتخادنا و  راک  هب  ار  نآ  ناملـس  ياهییامنهار  اب 

هدافتسا لیاسو  زا  نینچ  نیا  نانمشد  یبوکرس  یگنج و  تاکرادت  رد  ناناملسم  يرآ  تخاس .  دراو  نمشد  هاپـس  هب  یناوارف  ياهبیـسآ  و 
دـندرک و یم  هدافتـسا  لیاسو  زا  دنتـشاد  ناکما  هچنآ  نآرق ،  روتـسد  هب  دـندومن و  یم  ظفح  نمـشد  رب  ار  شیوخ  يرترب  دـندرک و  یم 

هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  یهدنامرف  هب  ناناملـسم  یگنج  تمینغ  نیرتگرزب  دـندناشن .  یم  دوخ  ياج  رـس  هب  نازرل  ناسرت و  ار  نمـشد 
تسد هب  گنج  نیا  رد  ناناملسم  هک  یتمینغ  دندرک .  رام  رات و  ار  نمشد  رکشل  دندش و  زوریپ  نمـشد  رب  دیهـش ،  دنچ  نداد  اب  ماجنارس 
شـش زا :  دوب  ترابع  هک  دندوب  هدیـسرن  یتمینغ  نینچ  هب  هتـشذگ ،  ياهگنج  زا  کیچیه  رد  اهنآ  هک  تسا  یتمینغ  نیرتگرزب  دندروآ ، 
هکنیا نآ  دوـب و  يوـنعم  تـمینغ  رتـگرزب ،  تـمینغ  هرقن .  وـلیک  دودـح 852  رد  دنفــسوگ و  رازه  لـهچ  رتـش و  رازه   24 ریـسا ،  رازه 

سیئر و فوع )  نب  کلام  اهنآ (  هدنامرف  یتح  دنتفریذپ ،  ار  مالسا  دندمآ و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  نزاوه  هلیبق  ناگدنیامن 
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يرادـیاپ يرآ  دـینادرگرب .  وا  هب  ار  وا  لاوما  ناریـسا و  درک ،  تبحم  وا  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  تفریذـپ ،  ار  مالـسا  اـهنآ  گرزب 
فوع نب  کلام  دروآ .  راب  هب  ناناملسم  يارب  ار  جیاتن  همه  نآ  راکادف ،  نامیا و  اب  یلو  كدنا ،  هورگ  کی  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ 

تفگ و هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  يدنلب  رظن  يدرمناوج و  رد  يراعـشا  دش و  هدنمرـش  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  ياهتبحم  فاطلا و  زا 
هدینش هن  هدید و  هن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  دمحم  يراوگرزب  هب  یـصخش  ناهج ،  مدرم  مامت  نایم  رد  نم  تسا ( :  نیا  شرعـش  نیلوا  ینعم 

اب گنج  رد  دندوب ،  نزاوه  هلیبق  زا  يا  هریت  هک  دعس  ینب  هلیبق  وا  رتخد  هیدعـس و  همیلح  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  صاخ  فطل  ما ) . 
هدرک یگدنز  هلیبق  نیا  نایم  رد  لاس  جنپ  دودح  یکدوک  نارود  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  دنتشاد ،  تکرش  مالـسا  رکـشل 
هکلب درک ،  یمن  شومارف  ار  نآ  هاگچیه  دید  یم  یتمدخ  ای  تبحم  یسک  زا  رگا  ربمایپ  وب ،  هداد  ریش  وا  هب  هیدعس  همیلح  مانب  ینز  دوب و 
تسا ناریسا  نایم  رد  هیدعس ،  همیلح  هداوناخ  زا  رفن  دنچ  هک  دیسر  ربخ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  هب  دومن .  یم  ناربج  ربارب  دنچ  ار  نآ 
رتخد ءامیـش )  اهنآ (  ناـیم  رد  درک .  دازآ  ار  اـهنآ  دومن و  ناوارف  تبحم  اـهنآ  هب  تخانـش ،  ار  اـهنآ  یتقو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  ، 
يابع یتح  دومن ،  ناوارف  تبحم  وا  هب  ربمایپ  درک ،  یفرعم  ار  دوخ  دـمآ و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  روضح  هب  دوب ،  زین  هیدعـس  همیلح 
تسا وت  دوخ  اب  رایتخا  دومرف :  وا  هب  سپس  دومن ،  یـسرپ  لاوحا  وا  ناگتـسب  زا  و  دناشن ،  نآ  يور  هب  ار  وا  درک و  نهپ  نیمز  رد  ار  دوخ 

رتش ود  زینک و  کی  وا  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  دومن ،  باختنا  ار  شا  هناخ  هب  تشگزاب  وا  درگرب .  دوخ  هناخ  هب  ای  نامب و  ام  دزن  ای 
یلص ربمایپ  زا  ار  اهنآ  يدازآ  و  درک ،  تبحص  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  اب  دوخ  لیماف  ناریسا  ریاس  هرابرد  وا  دیشخب ،  دنفـسوگ  دنچ  و 
مهس اما  مدیـشخب ،  وت  هب  ار  بلطملادبع  نادنزرف  مهـس  مدوخ و  مهـس  نم  دومرف ( :  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  تساوخ ،  هلآو  هیلع  هّللا 

دیـسر ارف  رهظ  زامن  تقو  دندیـشخب ) .  ار  دوخ  هیمهـس  نم ،  رطاخ  هب  هکلب  هاوخب  اـهنآ  زا  تسا ؛  ناـشدوخ  هب  طوبرم  ناناملـسم ،  ریاـس 
ار ناـشدوخ  هیمهـس  دـندرک و  تعباـتم  ربماـیپ  زا  ناناملـسم  دـننک ،  دازآ  ار  ناریـسا  هک  تساوخ  ناناملـسم  زا  تساـخرب و  همیلح  رتـخد 

همه دش ،  دایز  مالـسا  هب  اهنآ  هقالع  دندش ،  دازآ  نزاوه  ناریـسا  مامت  ابیرقت  هک  دش  ببـس  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  يرآ  دندیـشخب . 
هب دوخ  موق  سیئر  مالـسا و  هدـنیامن  ناونع  هب  کلام  هجیتن  رد  و  دنتـشگرب ،  فئاـط  يوس  هب  دـنتفریذپ و  ار  مالـسا  دوجو  ماـمت  اـب  اـهنآ 
ات تفرگ  تخس  اهنآ  رب  و  داد ،  رارق  يداصتقا  هقیضم  رد  ار  فیقث  هفئاط  مالسا ؛  زا  تیامح  عافد و  ناونع  هب  راب  نیا  و  تشگرب ،  فئاط 

نانمشد تفای و  تموکح  همه  رب  مالسا  اهیزوریپ ،  تاحوتف و  نیا  زا  سپ   ( . 130 دنناورپن (  رس  رد  ار  مالسا  اب  تفلاخم  هدنیآ  رد  زگره 
نیا میزومایب  گنج  نیا  زا  دیاب  ام  زورما  هک  یگرزب  سرد  بیجع  دربن  نیا  زا  گرزب  ياهـسرد  دـندروآ .  دورف  میلـست  رـس  نافلاخم ،  و 

نامیا یلاع و  هیحور  گنج  رد  یعقاو  هحلـسا  ددرگ ،  رورغ  ثعاب  دـیابن  تیعمج ،  هوبنا  و  رفن ،  يرایـسب  هک  مینادـب  دـیاب  ـالوا  هک  تسا 
نیا يزوریپ  رد  یگرزب  شقن  هچ  هاگآ ،  رایـشه و  راکادـف ،  یلو  كدـنا  هورگ  کی  تماقتـسا  يرادـیاپ و  ایناث  رفن ،  يرایـسب  هن  تسا ، 
لماش ادخ  دییءات  فطل و  هک  مینادب  مینکن و  شومارف  ار  یگداتـسیا  يرایـشوه و  يرادیاپ و  شقن  زگره  دـیاب  زین  زورما  تشاد ،  گنج 

رد و  دـندرگ ،  یم  تصرف  زا  یپ  اهنآ  هک  مینکن ،  دامتعا  ناقفانم  هب  هاـگچیه  هکنیا :  موس  سرد  دـش .  دـهاوخ  ناـمیا  اـب  رادـیاپ و  دارفا 
 ، یتسار هب  هک  مالسا  رادیاپ  نانامرهق  ناروآ و  گنج  رب  ناوارف  دورد  دنراد .  یمرب  يرای  زا  تسد  و  دننز ،  یم  ار  دوخ  هبرض  اهتـصرف ، 

 . تسا هدرک  توهبم  هدز و  تفگش  ار  اهناسنا  و  هداد ،  تنیز  ار  مالسا  خیرات  تاحفص  اهنآ  ياهیروالد 

ناتسدیهت هب  یناسر  کمک  هجیتن 

نآ رضحم  هب  یخاتـسگ  زوت و  هنیک  يدوهی  درم  يزور ،  درب .  یم  رـس  هب  هنیدم  رد  ترـضح  نآ  دوب .  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  رـصع 
هلمج نیا  هب  اهنت  يو  خـساپ  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  نابرهم  ربمایپ  وت . )  رب  گرم  کیلع ( )  ماّسلا  تفگ (  رخـسمت  هب  دـمآ و  ترـضح 

هب وا  دندرک :  ضرع  ربمایپ  هب  و  دندش ،  تحاران  تخس  يدوهی  یخاتسگ  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  نارای  داب . )  وت  رب  درک ( :  افتکا 
 : ) دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  مینک .  شا  هیبنت  دیهدب  هزاجا  نیاربانب ،  امش .  رب  گرم  تفگ :  درک و  تراسج  امـش  هب  مالـس  ياج 
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نیمه و  دزگیم ،  تشپ  زا  ار  بدا  یب  يدوهی  نآ  ندرگ  یهایـس  رام  زورما  نیمه  هک  دینامب  رظتنم  یلو  دیـشاب ،  هتـشادن  يراک  امـش  هن ، 
 ، تفر یم  نابایب  هب  هک  هدوب  هداس  يرگراک  يدوهی  نآ  دـسر ) .  یم  دوخ  رفیک  هب  وا  هجیتن  رد  و  دـش ،  دـهاوخ  وا  ندـش  هتـشک  بجوم 
یم روبع  اجنآ  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  دروآ .  یم  رهـش  هب  شورف  يارب  و  داـهن ،  یم  شتـشپ  رب  هتـسب  ار  نآ  درک ،  یم  عمج  مزیه 

نیمز رب  ار  دوخ  مزیه  دومرف ( :  وا  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  دوب .  هتفرگ  لوک  رب  ار  شمزیه  هک  داـتفا  يدوهی  نآ  هب  شمـشچ  درک ، 
یم ار  نآ  تسا و  هتفرگ  ناهد  رد  ار  یبوچ  مزیه ،  لخاد  رد  یهایس  رام  هک  دندید  نارـضاح  هاگان  داهن .  نیمز  رب  ار  شمزیه  وا  راذگب . 

ار مزیه  هک  یماـگنه  تفگ ( :  يدوهی  يا ) ؟  هداد  ماـجنا  يراـک  هچ  زورما  دـندومرف ( :  يدوـهی  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  دزگ ) . 
ربمایپ مداد ) .  دنمزاین  نآ  هب  ار  یکی  دوب ،  مهارمه  نان  صرق  ود  مدید .  ار  يدنمزاین  هار  ریـسم  رد  مدمآ ،  رهـش  فرط  هب  مدرک و  عمج 

 : ) دومرف هاگنآ  تشاد ) .  نوصم  رام  نیا  دـنزگ  زا  ار  وت  یناـسر ،  کـمک  نیمه  رطاـخ  هب  دـنوادخ  دومرف ( :  وا  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 
 ( . 131 دراد ( )  یم  زاب  ناسنا  زا  ار  دب  گرم  دنمزاین ،  هب  کمک  ءوسلا ( )  ۀتیم  عفدت  ۀقدصلا 

نیما هعیش 

هکنیا اب  دش .  یم  هدناوخ  هبایس )  مان (  هب  تسیز و  یم  هفوک  رد  یلو  دوب ،  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نایانـشآ  نادرگاش و  نایعیـش ،  زا  وا 
نمحرلادبع مان  هب  يرسپ  يو  تفر .  ایند  زا  لاح  نیمه  اب  تشاد و  يا  هناریقف  یگدنز  یلیالد  هب  تفر ،  یم  لالح  بسک  راک و  لابند  هب 

دنمتورث صخش  هک  شردپ  ناتسود  زا  یکی  يزور  دنارذگ ،  یم  هداس  یگدنز  یکی  اب  ار  راگزور  و  دوب ،  ریقف  شردپ  دننام  هک  تشاد 
زا و  تسا ،  تسدـیهت  نمحرلادـبع  هک  تفاـیرد  يو  دیـسرپ .  ار  وا  لاوحا  تیلـست ،  ضرع  زا  سپ  دـمآ و  شدزن  هب  دوب ،  شیدـناریخ  و 

هجیتن رد  دـنک و  قیوشت  تراـجت  راـک و  هب  ار  نمحرلادـبع  نداد ،  ضرق  اـب  هک  دیـشیدنا  دوخ  اـب  تسا .  هدیـسرن  وا  هب  يا  هیثرا  شردـپ 
 ، ینک تراجت  راک و  ات  مهدب  ضرق  وت  هب  مهرد  رازه  مرـضاح  نم  تفگ ( :  نمحرلادبع  هب  باطخ  ور ،  نیا  زا  دبای .  ناماس  وا  یگدـنز 
نآ اب  تفرگ و  مهرد  رازه  و  درک ،  رکـشت  شیدـنا  ریخ  درم  نآ  زا  نمحرلادـبع  يزادرپب ) .  ار  دوخ  يراکهدـب  يدـش  زاین  یب  هاگره  و 
درک ادیپ  تعاطتـسا  جح  هب  نتفر  يارب  هک  يروط  هب  تفرگ ،  قنور  شتراجت  زور  هب  زور  راگزور ،  ياضق  زا  تخادرپ .  تراجت  هب  لوپ 
دزن سپ ،  دوش .  راپـسهر  هکم  هب  مسارم  ماجنا  يارب  تفرگ  میمـصت  دوب ،  مالـسا  ماکحا  هب  دـنبیاپ  دـهعتم و  یناملـسم  يو  هک  اـجنآ  زا  . 
ینید ياهتیلو  ؤسم  هب  بهذم و  هعیش  يا  هداوناخ  زا  ناملسم  ردام  نیا  هک  اجنآ  زا  مورب ) .  جح  هب  مراد  میمصت  تفگ ( :  دمآ و  شردام 

نمحرلادبع يا ) ؟  هتخادرپ  وا  هب  يا ،  هتفرگ  ضرق  تموحرم  ردپ  تسود  زا  هک  ار  یلوپ  ایآ  تفگ ( :  شرسپ  هب  گنرد  یب  دوب ،  انـشآ 
 ، تفر شردـپ  تسود  دزن  نمحرلادـبع  تسا .  رتمدـقم  جـح  رفـس  زا  هک  زادرپب ،  ار  نآ  ورب ،  نونکا  مه  رداـم :  ما .  هتخادرپـن  زونه  هن  : 
هب هنیدم  رد  جح ،  مسارم  نداد  ماجنا  زا  سپ  يو  دش .  هکم  مزاع  سپس  و  درک ،  رکـشت  وا  زا  هنامیمـص  تخادرپ ،  وا  هب  ار  وا  يراکهدب 
لاح مالسلا  هیلع  ماما  درک .  یسرپ  لاوحا  وا  اب  یمرگ  هب  تخانش و  ار  وا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیسر .  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم 

راهضا زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفر .  ایند  زا  مردپ  نمحرلادبع :  تسا ) ؟  روطچ  تردپ  لاح  دومرف ( :  دیسرپ و  ار  هبایس  شردپ 
مـسارم رد  يا و  هدـش  عیتطـسم  هک  تشاذـگ ( ) ؟  ثرا  هب  لام  تیارب  ایآ  دومرف ( :  نمحرلادـبع  هب  وا ،  ردـپ  يارب  ترفغم  بلط  رثءات و 

قیفوت جـح  ماجنا  هب  یلام  هچ  اب  سپ  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما  تشاذـگن .  ثرا  هب  يزیچ  هن ،  نمحرلادـبع :  يا ) !  هدرک  تکرـش  جـح 
هک دوب ،  هدشن  مامت  نمحرلادـبع  نخـس  زونه  مدرک .  تراجت  نآ  اب  داد و  ضرق  نم  هب  مهرد  رازه  مردـپ  تسود  نمحرلادـبع :  یتفای . 

ار نآ  نمحرلادبع :  يدرک ) ؟  تخادرپ  شبحاص  هب  ایآ  يدوب ،  هتفرگ  هک  ار  یـضرق  مهرد  رازه  نآ  دومرف ( :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
) ؟  يونـشب نم  زا  ار  یتحیـصن  یهاوخ  یم  اـیآ  وت ،  رب  نیرفآ  مالـسلا ( :  هیلع  قداـص  ماـما  مدـش .  هکم  مزاـع  دـعب  مداد و  شبحاـص  هب 

شبحاص هب  ار  مدرم  تناما  شاب ،  وگتسار  امتح  هک  منک  یم  شرافس  وت  هب  مالسلا ( :  هیلع  قداص  ماما  موش .  تیادف  يرآ  نمحرلادبع : 
رگیدکی هب  ار  شتسد  ناتـشگنا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ  نکن ) .  هحماسم  يراگنا و  لهـس  دروم  ود  نیا  رد  هاگچیه  و  نادرگرب ، 
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دامتعا وت  هب  مدرم  ینعی  دوب ( ) .  یهاوخ  کیرش  مدرم  لاوما  رد  هنوگ  نیا  یشاب ،  راد  تناما  یشاب و  وگتسار  رگا  دومرف ( :  دینابـسچ و 
ماما تحیـصن  نیا  هب  نم  هناگیب ) .  هن  دنناد ،  یم  ناشدوخ  زا  ار  وت  داد و  دنهاوخ  وت  هب  یتساوخ ،  ضرق  هب  نانآ  زا  تقو  ره  دـننک و  یم 
مهرد رازه  دصیس  نونکا  مه  هک  دیشخب ،  تکرب  نم  تورث  رب  نانچ  دنوادخ  مدومن .  تبقارم  هراومه  مدرک و  لمع  مالـسلا  هیلع  قداص 

هب دنک و  یم  ظفح  ار  یناسنا  طوقس  لاح  رد  یگدنز  نداد ،  ضرق  هکنیا :  هجیتن   ( . ( 132 ما (  هتخادرپ  ارنآ  تسا و  هدش  متورث  تاکز 
یم جاور  ار  نآ  و  دوش ،  یم  نداد  ضرق  سدـقم  ّتنـس  قیمعت  شرتسگ و  بجوم  يراد  تناما  يراک و  تسرد  دـشخب .  یم  ناماس  نآ 

يزور قزر و  شیازفا  تکرب و  بجوم  يراد ،  تناما  ییوگتـسار و  هک  دـنادب  دـیاب  تسا و  مدرم  لام  کیرـش  راد  تناما  ناـسنا  دـهد . 
هک دندرک  یم  دیکا  شرافـس  شنادرگاش  هب  و  دـنداد ،  یم  رایـسب  تیمها  نید  يادا  تناما و  ظفح  هلءاسم  هب  قداص  ماما  دـش .  دـهاوخ 

 . دننکن يراگنا  لهس  نآ  دروم  رد  هاگچیه 

نارگ هئطوت  دیدش  يزاس  یثنخ 

یکاته اهنآ  هب  تبـسن  و  درک ،  نوریب  قارع  زا  دایز  تایانج  اب  ار  ناـیناریا  دـعب ،  هب  ياـهلاس 1350  رد  قارع  سوحنم  میژر  هکنآ  زا  سپ 
و رفن ،  رازه  تسیب  زا  شیب  ربارب  رد  نارهت  رازاب  رد  عقاو  هّللا  زیزع  دیـس  دجـسم  رد  روهـشم  بیطخ  یفـسلف  ياقآ  دـندومن ،  رایـسب  ياـه 
اب ینارنخس  نیا  و  درک ،  موکحم  ار  راکتیانج  میژر  نآ  دومن و  قارع  میژر  دض  رب  یغاد  یقطنم و  ینارنخـس  اهروشک  يارفـس  زا  یعمج 
 ، دوب دوخ  عـفن  هب  نوـچ  هدرک و  هدافتـسا  ءوـس  تصرف  نیا  زا  ناریا  یهاـشنهاش  تلود  دـش .  شخپ  ناریا  وـیدار  رد  ییاهتمـسق  فذـح 

رفن ود  مایا  نامه  رد  دیامن .  نیهوت  هّللا  ۀمحر  ینیمخ  ماما  هب  یلو  دروایب ،  دوخ  رتچ  ریز  ار  وا  هدومن و  دیجمت  یفـسلف  ياقآ  زا  تساوخ 
تفگ ملعا  دیشمج  هک  ترابع  نیا  اب  دندومن ،  دیجمت  یفسلف  ياقآ  زا  انس  دجسم  رد  يدیحو  همالع  و  ملعا ،  دیشمج  ینعی  اهروتانـس  زا 

هّللا ۀـیآ  وا  روظنم  اقآ  نآ  یلو  مینک ،  یم  راختفا  دـنا  هدـش  ادـصمه  قارع  یثعب  لامع  عیاجف  نایب  رد  ام  اـب  هک  ینویناـحور  نیا  اـب  اـم  : ) 
الـصا اقآ  نآ  تفگ ( :  يدـیحو  همالع  مان  هب  رگید  روتانـس  سپـس  دـیوگ ) . . .  یمن  چـیه  هتـسشن و  قارع  رد  دوب  ینیمخ  ماما  یمظعلا 

دش ثعاب  نیمه  دندش .  تحاران  رایسب  مدرم  هجیتن  رد  تشاذگ و  يدب  رایـسب  رثا  دش و  سکعنم  همانزور  رد  ارجام  نیا  تسین ) .  یناریا 
جاح هّللا  ۀیآ  نایم  نیا  رد  دهدب ،  ماع  ءالم  رد  ار  رودزم  روتانـس  ود  نآ  نکـشنادند  خـساپ  ات  تشگ  یم  تصرف  لابند  یفـسلف  ياقآ  هک 

یفـسلف ياقآ  دنتفرگ و  میحرت  سلجم  وا  يارب  نارهت  عماج  دجـسم  رد  تفر ،  ایند  زا  نارهت  ياملع  ناکرا  زا  ینوتـس  لهچ  هّللادبع  ازریم 
یبلاطم زا  سپ  تفر و  ربنم  هب  یفسلف  ياقآ  دیدرگ ،  رازگرب  یهوکش  اب  رایـسب  سلجم  دندرک ،  توعد  ینارنخـس  يارب  سلجم  نآ  هب  ار 

زارف زین  نارضاح  و  درک ،  رفنت  راهظا  اهنآ  زا  و  دومن ،  حاضیتسا  ار  انس  سلجم  و  درک ،  در  تیعطاق  لامک  اب  ار  روتانـس  ود  نآ  ياه  هوای 
ءوس یفـسلف ،  ياقآ  تانایب  هکنآ :  نخـس  هاتوک  دندرک .  یم  دییءات  ار  یفـسلف  ياقآ  نانخـس  تسا )  حیحـص  راب (  هس  نتفگ  اب  زارف ،  هب 

ام دوب ( :  نیا  اهزارف  نآ  زا  یکی  دومن .  موکحم  ناشیاهیئارس  هوای  رد  ار  اهنآ  و  درک ،  دوبان  یلک  روط  هب  ار  رصع  نآ  نادرمتلود  هدافتسا 
غورد و هب  هدولآ  تلیـضف ،  فـالخ  فاـصنا ،  فـالخ  هدولآ  قطن  زا  ناملـسم ،  مدرم  نویناـحور ،  نینمؤم ،  هعماـج  هک  مینک  یم  مـالعا 

رجزنم دییءات ،  نیا  زا  قطن و  نآ  زا  هدرک ،  وا  زا  يرگید  روتانس  هک  يدییءات  و  انس ،  سلجم  رد  ار  ملعا  دیشمج  روتانس  تمهت  هب  هدولآ 
دـش و ریثـکت  مهم  سلجم  نیا  راون   ( ( . 133 تسا (  حیحـص  تسا ،  حیحـص  تسا ،  حیحـص  دندز ( :  دایرف  راب  هس  مدرم  دـنرفنتم ) .  و 
رپ هدازآ  یفـسلف  ياقآ  نخـس  نامرهق  يا  وت  رب  دورد  تفای .  ترهـش  حاضیتسا  راون  ماـن  هب  دـیدرگ و  شخپ  اـج  همه  رد  تسد  هب  تسد 
رد ار  یفسلف  ياقآ  دوب و  ربنم  کیدزن  هک  یسک  نیتسخن  دمآ ،  نییاپ  ربنم  نآ  زا  یفسلف  ياقآ  هک  یتقو  هکنیا  بلاج  عاجـش .  تبالص و 

 ( . 134 دوب (  يرهطم  دیهش  موحرم  دیسوب ،  دیجمت  دییءات و  ناونع  هب  تفرگ و  شوغآ 

 ! حیحص غورد 
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ياهرهـش زا  یکی  رد  و  دوب ،  هدـش  روهـشم  نیظعاولا )  فیرـش  ناونع (  هب  درک و  یم  جـیورت  ار  هیخیـش  مارم  يرابرد ،  ياـملع  زا  یکی 
 ، هّللا ۀمحر  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  تیعجرم  رصع  تفر .  ایند  زا  بالقنا  زا  سپ  تشاد و  لاغتشا  مدرم  ندرک  هارمگ  هب  سراف  ناتسا 

فورعم ظعاو  هّللا  ۀمحر  يدرجورب  هّللا  ۀیآ  دراد .  لاغتشا  مدرم  ندرک  هارمگ  هب  يرس  هب  همامع  نینچ  هک  دنداد  ربخ  يدرجورب  ياقآ  هب 
فیرـش مدرم  هک  دـنک  يراک  و  دورب ،  ربنم  بش  هد  ات  داتـسرف  رهـش  هب  ار  يراصنا  یـضترم  خیـش  جاح  موحرم  اـناوت  بیطخ  رـصع ،  نآ 

 : ) تفگ اهنآ  هب  درک و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  دوخ  نادـیرم  نیظعاولا  فیرـش  زور  کـی  ماـّیا  نیا  رد  دـننک .  نوریب  رهـش  زا  ار  نیظعاولا 
تفگ ربنم  يالاب  دیسر ،  يراصنا  خیش  شوگ  هب  نخس  نیا  دنک ) .  نوریب  رهش  زا  ارم  دهاوخ  یم  هدمآ  اجنیا  هب  يا  هداز  مارح  خیش  کی 

تـسار وا  هن  ینعی  مییوگ ( ! !  یم  غورد  ام  ود  ره  یلو  تسا ،  هدـناوخ  هدازمارح  ارم  نیظعاولا )  فیرـش  هداز (  لالح  نیا  مدرم !  يا  : ) 
ار ار  هصق  نیا  هک  یتقو  ناتسود  زا  یکی  ما )  هتسناد  هداز  لالح  ار  وا  هک  میوگ  یم  تسار  نم  هن  و  هتـسناد ،  هدازمارح  ارم  هک  دیوگ  یم 

قلخ هب  وا  یبوخ  ام  میـشارخ  یمن  وا  زا  هنیـس  ام  تفگ  یم  قلخ  هب  ام  دـب  یـصخش  مداتفا :  یعابر  نیا  دای  هب  مدـیدنخ و  درک  لـقن  میارب 
 ! ! میشاب هتفگ  غورد  ود  ره  ات  مییوگ 

مالسلا هیلع  یلع  اب  تماق  دنلب  درمریپ  تاقالم 

ناربمایپ دـنوادخ و  يارفـس  اب  دوب ،  هدرک  هدومزآ  راک  هتـشک و  راـک  ار  وا  تکرب ،  اـب  ینـالوط و  رمع  دوب ،  دنمـشیدنا  هتخپ و  يدرم  وا 
هدیـسر ییاج  هب  وا  تمکح  ملع و  تشاد ،  ناوج  رکف  یلو  دوب ،  هدـش  هدروخلاس  ریپ و  هچرگ  دوب .  هتخومآ  اهـسرد  هدومن و  ینیـشنمه 

هک دوب ،  شیدنا  رود  يدرگناهج  نوچ  وا  دنتخومآ .  وا  زا  اهسرد  درگاش ،  دننامه  مالسلا )  هیلع  یسوم  ترضح (  نوچ  يدارفا  هک  دوب 
قشع زا  راشرس  وا  ینارون  بلق  تسیرگن ،  یم  ار  شیادخ  تریصب ،  ندید  اب  شنیرفآ  ناهج  زیگنا  تفگش  نوگانوگ و  رظانم  هدهاشم  اب 

وا دوب .  هتخومآ  راگزور  زا  رایـسب  هبرجت  درک و  یم  شتـسرپ  ار  نایناهج  یقیقح  دوبعم  لماک  صالخا  اب  هدـش و  نیرفآ  قشع  يادـخ  هب 
تسا هتسیاش  ردقچ  دوب !  هدیسر  شراشرس  تمکح  هشیدنا و  ءاضما  هب  البق  و  دوب ،  هدش  باسح  هتخپ و  قیمع ،  تفگ ،  یم  ینخس  رگا 

و دنور .  ساسا  یب  لامعا  نانخس و  راب  ریز  هن  دنهد و  ماجنا  يراک  انبم  یب  هن  دنشاب ،  هتشاد  لیلد  انبم و  دوخ ،  ياهراک  رد  اهناسنا  هک  ، 
وترپ رد  هدومن و  هعجارم  حـلاص  قیال و  دارفا  هب  دـندنام ،  زجاـع  یلکـشم  هب  حیحـص  خـساپ  زا  اـی  دـندش و  یهابتـشا  راـتفرگ  اـنایحا  رگا 
یلص ربمایپ  زارمه  هارمه و  هراومه  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نانمؤمریما  دنردب .  دوخ  زا  ار  ماهوا  ياه  هدرپ  دارفا ،  نآ  ياهدومنهر 
هّللا یلـص  دمحم  نابز  زا  هک  یحو  يادص  تشادگرزب  مالـسا و  هیلاع  فادها  دربشیپ  هار  رد  يراکادـف  هنوگره  زا  دوب و  هلآ  هیلع و  هّللا 

 ، میدوب تکرح  رد  هنیدم  ياههار  زا  یکی  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  دیوگ :  یم  تشادـن ،  غیرد  تساخ ،  یم  رب  هلآو  هیلع 
هّللا یلـص  ربمایپ  هب  مارتحا  لامک  اب  وا  میدومن ،  تاقالم  تشاد ،  يرپ  شیر  نساحم و  هک  يا  هناـشراچ  تماـق  دـنلب  درمریپ  نآ  اـب  هاـگان 
مالس هتاکرب ؛  هّللا و  ۀمحر  ۀفیلخلا و  عبار  ای  کیلع  مالسلا  تفگ :  درک و  ور  نم  هب  سپس  دومن ،  یـسرپ  لاوحا  درک و  مالـس  هلآو  هیلع 
نینچ اـیآ  تفگ :  دـش و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  هجوتم  ماـگنه  نیا  رد  هفیلخ ) !  نیمراـهچ  يا (  وت  رب  دـنوادخ  رهم  دورد و  و 

وا دوب ،  يا  هرظنم  هچ  نیا  ابجع !  تفر (  ییوس  هب  ام  دزن  زا  درمریپ ،  هاگنآ  درک .  قیدصت  ار  وا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تسین ؟ 
وا هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  ارچ  و  دناوخ ؟  هفیلخ  نیمراهچ  ارم  ارچ  یتسار  دوب ،  راکـشآ  شتیـصخش  هوکـش و  شکانبات ،  هرهچ  زا  هک 
؟  دوب هچ  تفگ :  درمریپ  نآ  هک  يراتفگ  نیا  ادخ !  لوسر  يا  ددرگ - )  راکـشآ  میارب  اهزار  نیا  يامعم  تسبوخ  هچ  درک ؟  قیدصت  ار 

یتسار هب  تفگ ،  يا  هنامیکح  نخـس  دز و  یتسرد  فرح  وا  ربمایپ :  دیدومن .  قیدصت  ار  يو  دـیدرک و  اضما  ار  وا  نانخـس  ياپ  مه  امش 
رد نم  دیامرف ( :  یم  ناگتـشرف )  هب  نآرق (  رد  دـنوادخ  مهد )  حیـضوت  تیارب  ات  نک  شوگ  کنیا  دومن (  وگزاب  وا  هک  یتسه  نامه  وت 

هیلع مدآ  ترـضح (  داد  رارق  دوخ  يارب  نیمز  رد  دـنوادخ  هک  ینیـشناج  هفیلخ و  نیلوا   ( 135 متـسه ( ،  هفیلخ )  هدنروآ (  دـیدپ  نیمز 
تموکح مدرم  رب  تلادع  قح و  نازیم  قبط  میدومن ،  هفیلخ  نیمز  رد  ار  وت  ام  دواد !  يا  دیامرف ( :  یم  رگید  دروم  رد  تسا ) .  مالـسلا ) 
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رد تفگ :  نوراه  شردارب  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  دیامرف ( :  یم  رگید  ياج  رد  و  تسا .  موس  هفیلخ  دواد )  ور (  نیا  زا   ( . ( 136 نک ( 
فرط زا  تسا  ینـالعا  دـیامرف ( :  یم  هیآ  نـیا  رد  هرخـالاب   ( 137 نک ( ) !  حالـصا  ار  ناـنآ  روما  و  شاـب !  نم  نیـشناج  نم  موق  ناـیم 

هدننک و نالعا   ( . 138 تسا ( )  رازیب  ناکرـشم  زا  وا  لوسر  ادخ و  هک  جح )  یمالـسا (  میظع  عمجم  رد  مدرم ،  هب  وا  لوسر  دـنوادخ و 
يارب نوراه  هک  یـشاب  یم  هنوگ  ناـمه  وت  یتسه !  نم  ماو  هدـننک  ادا  ریزو و  یـصو و  وت  یتسه !  وت  وا  لوسر  دـنوادخ و  هیحاـن  زا  غلبم 
دناوخ مراهچ  هفیلخ  ار  وت  تماق  دـنلب  درمریپ  نآ  هک  هنوگ  نامه  ساسا  نیا  يور  دـمآ  دـهاوخن  يربماـیپ  نم  زا  دـعب  هچرگ  دوب  یـسوم 

راـظتنا رد  متخانـشن ،  ار  وا  هن  یلع :  ترـضح  تسیک ؟  وا  نادـب  یهاوـخ  یم  اـیآ  دوـب ؟  هک  وا  یناد  یم  اـیآ  یتـسه !  هـفیلخ  نیمراـهچ 
 ( 139 دوب ( .  مالسلا )  هیلع  رضخ  وت (  ردارب  وا  مرب - .  یم  رسب  وا  نتخانش 

ادخ میظع  فطل 

ار شدرام  يزور  هک  دیسر  ییاج  هب  ردام  هب  وا  يرهم  یب  داد ،  یم  جنر  ار  شردام  هراومه  دوب ،  یـضار  دوخ  زا  رورغم و  رایـسب  یناوج 
 ، دوش نابایب  ناگدـنرد  همعط  ات  داهن ،  اجنآ  رد  درب و  هوک  يـالاب  تفرگ و  لوک  هب  تشادـن ،  نتفر  هار  ناوت  فعـض ،  يریپ و  رثا  رب  هک 

ریـسم رد  مرـسپ  ادابم  داتفا  رکف  نیا  رد  شردام  ددرگ ،  زاب  هناخ  هب  ات  دـش  ریزارـس  هوک  الاب  نآ  زا  داهن و  اجنآ  رد  ار  رداـم  هک  یماـگنه 
ناگدنرد همعط  زا  ار  رـسپ  ایادخ !  درک :  اعد  نینچ  شرـسپ  يارب  ددرگ !  ناگدنرد  هعمط  ای  درادرب و  شارخ  شندب  دتفیب و  هوک  هاگترپ 

هب یسوم !  يا  دش :  باطخ  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  دنوادخ  يوس  زا  ددرگ .  زاب  شا  هناخ  هب  تمالس  هب  ات  نک ،  ظفح  ثداوح  دنزگ  زا  و 
 ، تفر اجنآ  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  دنک  یم  اعد  اما  هدید  افج  دنک ؟  یم  اه  هچ  ردام  رهم  نیبب  نیبب .  ار  يردام  رهم  هرظنم  ورب و  هوک  نآ 
زا يدوز  هب  هن  یلو  تسا .  ناـبرهم  ردـقچ  رداـم  یتـسار  هب  هک  دـمآ ،  شورخ  شوج و  هب  شتاـساسحا  تفاـیرد ،  ار  يرداـم  رهم  یتـقو 

يادخ يوس  میلک ز  رب  يدـمآ  باطخ  هرابود  متـسه . )  مردام  زا  رتنابرهم  مناگدـنب  هب  نم  یـسوم !  يا  هک ( :  درک  یحو  وا  هب  دـنوادخ 
ییادـج نم  زا  هتـسنادن  دـنک  ییاتـسدوخ  واک  فیح  یلو  شیوخ  قولخم  هب  رتنابرهم  منم  شیرپلد  ردام  نیا  زا  یـسوم  هک  میحر  روفغ و 

مشک یم  وا  زان  يا  هبوت  اب  هک  مشوخ  لد  نآ  زا  نم  يدب  نیع  رد  دنک 

يراوگرزب تیصخش و 

نداد هب  هزیاج  رب  هوالع  وا  درب ،  یم  وا  دزن  يا  هیده  یسک  رگا  هک  دوب ،  يراوگرزب  درمناوج و  ناریما  زا  قاحـسا  نب  نسح  کلملا  ماظن 
زا یکی  وا  دروآ ،  هیده  مسر  هب  وا  دزن  رایخ  هس  یفعضتسم  زرواشک  يزور  درک .  یم  میسقت  نارـضاح  نیب  ار  هیده  نآ  هدنروآ  هیده  هب 

تولخ زا  سپ  داد .  هزیاج  رایخ  هدنروآ  هب  رانید  دص  و  دادـن ،  نارـضاح  هب  يزیچ  دروخ و  زین  ار  یموس  یمود و  سپـس  دروخ ،  ار  اهنآ 
مورحم هیده ،  زا  ار  ام  نارـضاح و  زورما  دش  روطچ  تفگ ( :  ریما  هب  دوب ،  رتخاتـسگ  هک  کلملا  ماظن  ناکیدزن  زا  یکی  سلجم ،  ندـش 

يربص یب  ادابم  ات  مدادـن  یـسک  هب  و  مدروخ ،  ار  اهنآ  همه  تسا ،  خـلت  مدـید  مدیـشچ  ار  رایخ  هس  ره  تفگ :  کلملا  ماـظن  يدومن ) ؟ 
هیده نم  دزن  یـسک  رگا  هکنیا  زا  مراد  ایح  نم  دوش ،  هدنمرـش  دوب  هدروآ  هک  يا  هیده  زا  اونیب  زرواشک  نآ  و  تسا ،  خلت  دیوگب  دنک و 

 ( . 140 دوشن (  خلت  اونیب  زرواشک  نآ  یگدنز  ات  مدرک  ربص  اهرایخ  یخلت  جنر  هب  ور  نیا  زا  منک ،  هدنمرش  مورحم و  ار  وا  دروآ ، 

ثلاث دیهش  زا  يدای 

منک یم  بلج  ثلاث  دیهش  تداهش  یگنوگچ  هب  ار  امش  رظن  اجنیا  رد  تشذگ ،  هرامش 60 و 61  ناتساد  رد  مود  لوا و  دیهش  زا  یحرش 
حورجم اه  یباب  تسد  هب  دجـسم  بارحم  رد  بش ،  همین  رد  ق  لاس 1264 ه .  رد  هک  دوب  ینیوزق  دهتجم  یقت  دمحم  ياقآ  هّللا  ۀـیآ  وا  : 

زین وا  هک  حلاص  الم  دوب ،  نیوزق  ياملع  زا  زین  وا  هک  حلاص  الم  مان  هب  تشاد  يردارب  راوگرزب  ملاع  نیا  دیسر .  تداهش  هب  سپس  هدش و 
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رـسپ رـسمه  رتخد  نیا  دوب ،  ریظن  مک  مادـنا  هرهچ و  ییابیز  رد  هک  تشاد  جاـت  نیرز  ماـن  هب  يرتخد  حـلاص  ـالم  دوب ،  نیوزق  ياـملع  زا 
یلو دیدرگ ،  يوزوح  مولع  لیـصحت  لوغـشم  شیومع  ردپ و  دزن  جات  نیرز  دـیدرگ .  دیهـش )  یقت  دـمحم  رـسپ  دـمحم (  الم  شیومع 

رد دوب ،  هدش  دنزرف  هس  ای  ود  ياراد  هکنیا  اب  سپس  دش ،  یتشر  مظاک  دیس  نادیرم  زا  هیخیش و  بهذم  وریپ  لیصحت  نایاپ  رد  هنافسءاتم 
مظاک دیـس  هک  هدش  ربخ  اب  اجنآ  رد  دش ،  البرک  مزاع  یتشر  مظاک  دیـس  رادید  يارب  و  درک ،  اهر  ار  نادنزرف  رهوش و  ق  لاس 1259 ه . 

دزن رد  يردق  هب  دش ،  یباب  امسر  دیدرگ و  باب  دمحم  یلع  دیس  نادیرم  زا  ماجنارس  دوب و  روشحم  مظاک  دیس  نادرگاش  اب  هتفر ،  ایند  زا 
فسوی هروس  ریـسفت  رد  صـصقلا  نسحا  مان  هب  یباتک  دمحم ،  یلع  دیـس  هک  دیدرگ  برقم  هیباب )  هقرف  سـسوم  باب (  دمحم  یلع  دیس 

دیـس ار  نیعلا  ةرق  بقل  و  دومن ،  زاربا  وا  هب  ار  دوخ  طرفم  هقـالع  درک و  رکذ  نیعلا )  ةّرق  ناونع (  هب  ار  وا  ماـن  دروم  نیدـنچ  رد  تشون . 
هب نیوزق و  هب  تشگزاب و  ناریا  هب  قارع ،  هب  رفـس  زا  دـعب  لاس  هس  نیعلا  ةرق  تسا .  نم  مشچ  رون  وا  تفگ  داد و  وا  هب  باب  دـمحم  یلع 

يرگیخیـش و شور  زا  ار  وا  اـهنآ  و  تفرگ ،  رارق  شیومع  ردـپ و  ضارتـعا  دروـم  تدـش  هب  یلو  دـش ،  دراو  حـلاص  ـالم  شردـپ  هناـخ 
نیمه و  دوب ،  هدومن  رایسب  ششوک  اتسار  نیا  رد  تشاد و  يرگیباب  يرگیخیـش و  اب  هزرابم  هقباس  ثلاث  دیهـش  دنتـشاد .  رذحرب  يرگیباب 

وا لتق  یلـصا  حارط  یـضعب ،  هدـیقع  هب  و  دـندرک (  حرط  ار  نیعلا  ةرق  يومع  ینیوزق  یقت  دـمحم  الم  لتق  هشقن  اه  یباب  هک  دـش  بجوم 
بش زامن  ندناوخ  يارب  بش  ياه  همین  ینیوزق  یقت  دمحم  الم  هّللا  ۀیآ  موحرم  دنشکب . )  ار  شیومع  دش  رـضاح  هک  دوب  نیعلا  ةرق  دوخ 

دجسم هب  یباب  رفن  دنچ  ناهگان  تشاد ،  لاغتشا  رشع  ۀسمخ  تاجانم  ندناوخ  هب  هدجـس  لاح  رد  دوب ،  تولخ  دجـسم  تفر ،  دجـسم  هب 
شندب رب  میخو  مخز  تشه  سپـس  دندرک ،  ورف  وا  ناهد  هب  يا  هزین  سپـس  دندرب ،  ورف  وا  ندرگ  تشپ  رب  يا  هزین  راب  نیتسخن  دـنتخیر ، 

هب ار  وا  دش ،  شوه  یب  اجنامه  دناسر و  دجسم  رد  ات  رایسب  تمحز  اب  ار  دوخ  دجـسم ،  ندشن  سجن  تیاعر  يارب  وا  دنتخیرگ ،  دندز و 
هب مالسلا  هیلع  نیسح  هدازماما  یتوکلم  هاگراب  کیدزن  رد  نیوزق  رد  شرهطم  دقرم  دیسر ،  تداهش  هب  زور  ود  زا  سپ  دندرب و  شا  هناخ 
يا هدـع  اب  هاش ،  نیدلارـصان  رـصع  رد  نیعلا  ةرق  ماجنارـس  تسا .  تقیقح  قح و  ناگتفیـش  هاگترایز  فورعم و  ثلاث ،  دیهـش  ربق  ناونع 

 ( 141 دندش ( .  مادعا  ریگتسد و 

اهتشون یپ 

ات 80 زا 1 

ةویح ص 76 و ص 9 و 10 ،  ج 12 ،  راحب ،  زا  تاحیـضوت  اب  ساـبتقا  - 3 تمکح 297 .  ناـمه ،  - 2 هبطخ 182 .  هغالبلا ،  جـهن  - 1
ص 193 ج 16 ،  راحب ،  - 5 ص 147 و 175 .  ج 5 ،  هعیرشلا ،  نیحایر  - 4 ص 178 و 179 .  قودص ،  یلاما  ص 168 ،  ج 1 ،  بولقلا ، 
ص ج 2 ،  بقانم ،  - 8 داد .  خر  تثعب  زا  لبق  لاس  هد  دودـح  هثداح  نیا  - 7 ج 8 ص 419 420 .  نایبلا ،  عمجم  ریـسفت  زا  سابتقا  - 6 . 
هب هتفریذپ و  ار  مالـسا  هک  دنتـسه  هنیدم  مدرم  راصنا :  - 10 دندوب .  هدمآ  هنیدـم  هب  هکم  زا  هک  دنتـسه  یناناملـسم  نارجاهم :  - 9  . 172

- ) . . . 12 بذاکل .  ادیز  نا  طق و  کلذ  نم  ائیش  تلق  ام  باتکلا  کیلع  لزنا  يذلاو  - 11 دنتساخرب .  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  يرای 
هک یماگنه  دنیوگ  یم  نوملعی ؛  نیقفانملا ال  نکل  نینمؤملل و  هلوسرل و  ةّزعلا و  اهنم و هللا  زع  الا  نجرخیل  ۀنیدملا  یلا  انعجر  نئل  نولوقی 

یلو تسا  نانمؤم  وا و  لوسر  ادخ و  صوصخم  تزع  هکنآ  لاح  و  دنک ،  یم  نوریب  ار  لیلذ  تسا  رتزیزع  هکنآ  هتبلا  میتشگرب ،  هنیدم  هب 
خر ترجه  مشش  لاس  رد  هعقاو  نیا  ص 293  ج 10 ،  نایبلا ،  عمجم  ریسفت  زا  سابتقا  همجرت و  - 13 نوقفانم 8 )  دنناد ( )  یمن  ناقفانم 

ج 1 ص 304 و هّمغلا ،  فشک  ص 159 181 ،  ج 4 ،  ماشه ،  نبا  هریس  زا  همجرت  سابتقا و  - 16 هبوت 118 .  - 15 هبوت 118 .  - 14 داد . 
فراعملا و  ص 217 ،  ج 6 ،  دعس ،  نبا  تاقبط  - 17 هبوت .  هیآ 118  لیذ  رگید ،  ریسافت  ص 79 و  ج 5 ،  نایبلا ،  عمجم  ریـسفت   ، 306

-19 لوا .  دیهـش  هعیفرلا  تاجردلا  زا  لقن  هب  ص 46  هّللا ،  لضف  داوج  دمحم  فیلات  يدنکلا ،  يدـع  نبرجح  - 18 ص 33 .  هبیتق ،  نبا 
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هب ص 55 ،  هّللا ،  لضف  داوج  دمحم  يدـع ،  نب  رجح  -21 ص 24 .  ج 4 ،  يربط ،  خیرات  ج 20 ص 220 ،  هعیشلا ،  نایعا  -20 نامه . 
 . ص 88 ج 3 ،  لاجرلا ،  سوماق  و  ناـمه ،  -23 ص 158 .  ج 20 ،  هعیشلا ،  نایعا  -22 هیآ .  لیذ  ص 85  ج 4 ،  يربط ،  ریـسفت  زا  لقن 

ج راونالا ،  راحب  - 25 ص 148 .  ج 1 ،  هبیتق ،  نبا  ۀسایـسلا  ۀمامالا و  زا  لقن  هب  ص 65 ،  هّللا ،  لضف  داوج  دمحم  يدـع ،  نب  رجح  -24
 ، ءارذع جرم  - 28 يربط .  زا  لقن  هب  لاجرلا ج 3 ص 84  سوماق  ریدغلا ج 9 ص 117 و  زا  سابتقا  -27 ءاسن 135 .  -26 ص 290 .   ، 42
 ، ج 1 ص 151 و 152 يربط ،  خیرات  زا  سابتقا  -29 تساجنآ .  رد  شنارای  يدع و  نب  رجح  ربق  هک  قشمد  یخـسرف  ود  رد  تسا  یلحم 
یف لله  نیملـسملا  نم  سراف  لوـال  ینا  -31 دـندش .  عقاو  وفع  دروـم  رجح ،  ناراـی  هیقب  -30 تساـجنآ .  رد  شناراـی  يدـع و  نب  رجح 

تحت رد  هتفرگ و  رافک  تسد  زا  ما و  هدرک  حـتف  نم  ار  نیمزرـس  نیا  هکنیا  هب  هراشا  اـهبالک  هتّحبن  نیملـسملا  نم  لـجر  لوا  و  اـهیداو ، 
ج 3 لاجرلا ،  سوماق  -32 ج 6 .  دعس ،  نبا  تاقبط  زا  لقن  هب  ص 163 ،  يدنکلا ،  يدع  نب  رجح  ما (  هدروآرد  مالـسا  تموکح  ورملق 

ياراد قشمد  کیدزن  رد  هک  ار  شنارای  ادخ و  درمدار  نیا  دقرم  ترایز  دـنور ،  یم  هیروس  هک  نانآ  یـشک  تیاور  زا  لقن  هب  ص 81 ،  ، 
زا سابتقا  -34 و 44 .  ص 43  یفـسلف ،  مالـسالا  ۀـجح  تازرابم  تارطاخ و  زا  ساـبتقا  -33 دـننکن .  شومارف  دنتـسه ،  یتوکلم  هاـگراب 
 ، ج 12 هعیشلا ،  لئاسو  - 36 ج 2 ص 215 .  رهدـلا ،  بکاوی  نارقلا  - 35 ص 175 177 .  یفسلف ،  مالـسالا  ۀجح  تازرابم  تارطاخ و 

-39 ص 641 .  یقربلا ،  نساحملا  زا  لـقن  هب  ص 130 ،  ج 64 ،  راحب ،  - 38 ص 320 .  ج 3 ،  عماج ،  ریـسفت  زا  سابتقا  - 37 ص 23 . 
 . ج 2 ص 120 ریثا ،  نبا  لـماک  - 42 ص 306 .  ج 2 ،  یفاـک ،  لوصا  - 41 صـصق .  یف  نیدلا  - 40 2 ص 145 .  ج ،  راحبلا ،  ۀـنیفس 

تارطاخ و زا  سابتقا  - 45 ج 20 ص 23 .  راـحب ،  - 44 داد .  خر  سبط  يارحـص  رد  لاس 1359  تشهبیدرا  مجنپ  رد  هثداـح  نیا  - 43
ج 1 ص 202 و 203 و 374 تسودرف ،  دبشترا  هتشون  يولهپ ،  تنطلس  طوقس  روهظ و  - 46 ص 177 .  یفسلف ،  مالسالا  ۀجح  تازرابم 
-49 ات 100 .  ص 90  لوسرلا ،  بیتاکم  زا  ساـبتقا  - 48 ص 186 188 .  یفـسلف ،  مالـسلا  ۀـجح  تازرابم  تارطاخ و  زا  سابتقا  - 47 . 
-51 ص 359 و 360 .  ج 1 ،  ماشه ،  نبا  هریس  زا  سابتقا  -50 ص 143 .  ج 3 ،  هباغلادسا ،  ص 66 ،  ج 2 ،  یبوقعی ،  خـیرات  زا  سابتقا 
ص ج 1 ،  یفاـک ،  عورف  - 52 ج 23 .  راونالاراحب ،  ةراجتلا (  یف  اهراشعا  ۀعـست  ءازجا  ةرـشع  ۀـکربلا  هلآ :  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  لاق 
 ، صصق یف  نیدلا  - 56 ج 1 ص 54 .  صصق ،  یف  نیدلا  - 55 ص 506 .  ج 1 ،  نایبلا ،  عمجم  ریسفت  - 54 دهاوشلا .  عماج  - 53  . 374

مـشاه دیـس  زا :  یکّزلا  ملاعم  زا  سابتقا  -58 دـننک .  یم  عییـشت  ار  حابر  هزانج  هتـشرف ،  نویلیم  دـصهن  درایلیم و  راـهچ  ینعی  - 57 ج 2 . 
 ( نیّفّـصلا ۀعقو  زا (  لقن  هب  ص 477 ،  ج 23 ،  راحب ،  -59 مالـسلا .  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ربقلا ، )  همـض  باب  ص 120 (  ینارحب ، 

سابع دیـس  همالع  فیلءات  نانجلا ،  حـیباصم  -61 یقرواـپ . )  ص 289 (  مرقم ،  قازّرلادـبع  دیـس  زا  ساـبعلا ،  همجرت  -60 محازم .  نـبا 
 ، يدیلتا ءاسنلا  مالعا  زا  سابتقا  -63 ص 225 و 226 .  یفسلف ،  مالـسالا  ۀجح  تازرابم  تارطاخ و  زا  سابتقا  - 62 ص 636 .  یناشاک ، 

مالـسالا ۀجح  تازرابم  تارطاخ و  زا  سابتقا  -65 ص 51 .  یفسلف ،  مالـسالا  ۀجح  تارطاخ  زا  سابتقا  -64 هدنراگن .  زا  یتاحیـضوت  اب 
ناتساب ناتساد  زا  سابتقا  -68 ج 13 .  رر ،  دلا  تاینتقم  -67 هحفص 14 .  دلج 2 ،  بولقلا ،  داشرا  زا  سابتقا  -66 ص 371 373 .  یفسلف ، 

یسک لکوتم  -71  . 166 فارعا :  -70 ج 4 ص 493 .  نایبلا ،  عمجم  ناهرب و  ریسفت  -69 ریثا .  نبا  لماک  خـیرات  زا  لقن  هب  ص 113 ،  ، 
نانز یلو  دندناوخ ،  یم  زامن  تبون  هب  راد  هلـصو  نهاریپ  کی  اب  دنتـسشن و  یم  هناخ  رد  بلاطوبا  نامدود  ياهنز  شروتـسد  هب  هک  تسا 

زا رپ  وا  ياهنادـنز  و  دـندرک ،  یم  ییامندوخ  دنمتـسم  فعـضتسم و  درم  نز و  نایم  رد  رخاف  ياهـسابل  الط و  ياهتنیز  اب  شراـبرد  هزره 
 ، و 288 ص 286  ج 1 ،  نیطبـسلا ،  نیلاعم  زا :  ساـبتقا  - 73 ءابطالا .  بقاـنم  -72 دوب .  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  زا  ناـگدازآ  ناـمولظم و 
 ، و ج 43 ص 185 ،  ج 83 ،  راحب ،  - 74 هدـنراگن . )  زا  یتاحیـضوت  اب  ج (  یناشاک ،  سنالا  ضایر  ص 3 ،  ج 3 ،  هعیرشلا ،  نیحایر 

ج 8 هیاهنلا ،  هیادبلا و  - 77 ص 18 .  ج 4 ،  بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  - 76 ص 339 .  و ج 43 ،  ص 185 ،  ج 83 ،  راحب ،  - 75 ص 339 . 
ندب تسوپ  يور  دیفـس  ياه  هکل  هک  یـسیپ  يرامیب  زا  تسا  ترابع  صرب  - 79 ص 21 .  ج 4 ،  بلاطیبا ،  لآ  بقاـنم  - 78 ص 38 .  ، 
لیبق زا  یـضراوع  ياراد  نآ  مسق  کی  تسا  مسق  ود  رب  لس و  هیبش  نآ  بورکیم  هک  تسا  يریگاو  يرامیب  ماذـج  - 80 دنک .  یم  دیلوت 
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مـسق دوش ،  یم  تحارج  مخز و  هب  لیدبت  دـنک و  یم  رییغت  جـیردت  هب  هک  دـشاب  یم  ندـب  تسوپ  يور  رد  گنر  یـسم  ياه  یگدـمآرب 
هب یسراف  رد  و  دنک ،  یم  دساف  ار  اهنآ  تشوگ  هک  ندب  ياضعا  زا  یضعب  یسح  یب  صرب و  هیبش  دیفس  ياه  هکل  زا  تسا  ترابع  رگید 

 ( . دیمع گنهرف  دنیوگ (  یم  هروخ  نآ 

ات 141 زا 81 

 ، راحبلا ۀنیفس  -83 ص 129 .  ءافلخ ج 1 ،  خیراوتلا  خسان  زا  سابتقا  - 82 هدنراگن .  زا  یتاحیضوت  اب  ص 181  ج 4 ،  عماج ،  ریسفت  - 81
 ، ص 449 ج 2 ،  راحبلا ،  ۀنیفـس  زا  سابتقا  -84 ص 495 .  ج 2 ،  باـقلالا ،  ینکلا و  ص 383 ،  همغلا ج 1 ،  فـشک  ص 449 ،  ج 2 ، 
نم هّللا  لبقتی  امنا  -86 راـطفنا 13 و 14 . )  هروس  میجح (  یفل  راـجفلا  نا  میعن و  یفل  راربـالا  نا  -85 ص 75 .  لاجرلا ،  ۀـفرعم  رایتخا 

 ) نولئاستی مهنیب و ال  باسنا  الف  روصلا  یف  خفن  اذاف  -88 فارعا 54 . )  نینسحملا (  نم  بیرق  هّللا  ۀمحر  نا  -87 هدئام 73 . )  نیقتملا ( 
ص یکراشف ،  مـالکلا ،  ناونع  -90  ( . 108 هط :  الوق (  هل  نذا  نمحرلا و  هل  نذا  نم  الا  ۀعافـشلا  عفنت  ـال  ذـئموی  -89  ( . 101 نونمؤم : 
ج 1 باقلالا ،  ینکلا و  ص 636 ،  ج 1 ،  راحبلا ،  ۀنیفس  زا  سابتقا  -92 ص 403 .  یفسلف ،  مالسالا  ۀجح  تارطاخ  زا  سابتقا  -91  . 206
ص یهتنملا ،  ۀمتت  زا  سابتقا  -94 دومن .  زاربا  ار  دوخ  تشز  نانخس  يرعش ،  ندناوخ  اب  93-و  هدنراگن . )  زا  یتاحیضوت  اب  ص 315 (  ، 

مالسالا ۀجح  تارطاخ  زا  سابتقا  -97 ث 46 .  ج 84 ،  راحب ،  -96 ص 589 590 .  ج 1 ،  يولهپ ،  تنطلس  طوقـس  روهظ و  - 95  . 238
دـندرک و یم  تموکح  ماش  رـصم و  رب  هک  -99 ص 408 .  یفـسلف ،  مالـسالا  ۀجح  تارطاخ  زا  سابتقا  -98 و 435 .  ص 434  یفـسلف ، 
ینکلا و ص 723 ،  راحبلا ج 1 ،  ۀنیفس  ياهباتک :  زا  سابتقا  -100 دوب .  يرجه  لاس 923  رد  شنایاپ  لاس 784 و  رد  ناشتلود  سیسءات 

یکم دمحم  نیدلا  سمش  شداتسا  لوا  دیهش  هک  - 101 ءاملعلا .  صصق  تانجلا و  تاضور  هلیضفلا و  ادهش  ص 377 ،  ج 2 ،  باقلالا ، 
یکوکـشم روط  هب  هک  هدوب  راـک  رد  تموکح  دوخ  فرط  زا  يزومرم  ياهتـسد  دور  یم  لاـمتحا  - 102 دـشاب .  یم  هعمل  باـتک  فل  ؤم 

نآرق هک  یلاح  رد  لاس 966  بجر  هاـم  رد  هعمج  زور  يو  - 103 تشک .  ار  وا  یـسک  هچ  دوشن  مولعم  دـنناسر و  لتق  هب  ار  مود  دـیهش 
 . ( دیهش درگاش  عئاص  یلع  دیس  عیارش  حرش  زا ج 3  لقن  هب  يرون  همالع  كردتسم  همتاخ  زا  لقن  دیسر ( .  تداهش  هب  درک  یم  توالت 

باقلالا و ینکلا و  نینمؤملا و  سلاـجم  ص 723 .  ج 1 ،  راحبلا ،  ۀنیفـس  ص 472 .  ج 1 ،  لاقملا ،  یهتنم  ياهباتک :  زا  ساـبتقا  - 104
ياوـتف بحاـص  گرزب ،  يازریم  هـب  فورعم  - 105 دـیرملا .  ۀـینم  همدـقم  تانجلا و  تاضور  لئاسولا و  كردتـسم  ۀلیـضفلا و  ءادـهش 

 ، گرزب دهاجم و  ياملع  زا  - 106 تسا .  فرـشا  فجن  رد  شرهطم  دقرم  هک  ق ،  لاس 1312 ه .  هتفای  تافو  وکاـبنت ،  تمرح  فورعم 
یکراشف دمحم  دیـس  هّللا  ۀیآ  نم )  زا (  روظنم  - 107 تسا .  البرک  رد  شرهطم  دـقرم  درک ،  تلحر  ـالبرک  رد  ق  لاس 1388 ه .  رد  هک 

 . باقلالا ج 1 ص 200 ینکلا و  - 109 ج 1 ص 262 .  یناجنز ،  دمحا  دیس  هّللا  ۀیآ  موحرم  فیلءات  مالکلا ،  رجی  مالکلا  - 108 تسا . 
ۀجهب - 113 ص 153-152 .  ناـمه ،  - 112 ص 151-150 .  ج 103 ،  راونـالاراحب ،  - 111 ص 151 .  ج 103 ،  راونـالاراحب ،  - 110

-116 ج 2 ص 110 .  لامالا ،  ۀـجهب  - 115 ج 1 ص 42 .  راحب ،  - 114 ص 28 .  هیوضرلا ،  دـئاوف  ص 107 و 108 -  ج 2 ،  لامالا ، 
ص 174 و 175 ج 52 ،  راونالاراحب ،  - 119 ج 2 ص 110 .  لامالا ،  ۀجهب  - 118 كردم .  نامه  - 117 ص 111 .  ج 2 ،  لامالا ،  ۀجهب 
ص خیراوتلا ،  بختنم  كردـم  نامه  - 122 ص 114 .  ج 2 ،  لامالا ،  ۀـجهب  - 121 ص 26 .  یمق ،  ثدـحم  هیوضرلا ،  دـئاوف  - 120 . 
اب رتشیب  تساوخ  یم  هک ،  دوب  ادخ  هب  وا  قشع  رطاخ  هب  ادخ  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ینالوط  خساپ  نافراع  زا  یضعب  هتفگ  هب  - 123  . 181

ص یفسلف ،  مالسالا  ۀجح  تارطاخ  زا  سابتقا  - 125 ص 116 .  ج 1 ،  رابخالا ،  یلائل  - 124 دیوگب .  نخـس  ادخ ،  شبوبحم  قوشعم و 
يا هلول  لکش  ياراد  دنیوگ ،  یم  يان  نآ  هب  یسراف  رد  هک  تسا  یقیسوم  تالآ  زا  رامزم  - 127 ص 192 .  نامه ،  - 126 275 و 276 . 

تایآ 25 رد  هکنانچ  - 129 ص 126 و 127 .  یفسلف ،  مالـسالا  ۀجح  تازرابم  تارطاخ و  زا  سابتقا  - 128 دنمد .  یم  نآ  رد  هک  تسا 
 : زا سابتقا  - 130 دنک .  یمن  لح  ار  یلکـشم  تیعمج ،  ینوزف  هدمآ  هیآ 25  رد  و  هدـش ،  هراـشا  بلطم  نیا  هب  هبوت ،  هروس  و 26 و 27 
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 . ص 126 و 134 ج 4 ،  ماشه ،  نبا  هریـس  ص 897 و 602 و 915 و 916 .  ج 3 ،  يدـقاو ،  يزاغم  ص 150 .  ج 2 ،  يربک ،  تاقبط 
ص 34 ج 5 ،  یفاک ،  عورف  -132 ص 5 .  ج 4 ،  یفاک ،  عورف  -131 ات 185 .  ج 21 ص 146  راحب ،  ص 131 .  ج 2 ،  سیمخلا ،  خیرات 

نامه -134  . 330 ات ص 322  یفسلف ،  مالسالا  ۀجح  تارطاخ  زا  سابتقا  -133 هدنراگن . )  زا  یتاحیضوت  اب  ص 384 (  ج 47 ،  راحب ،  ، 
 ) قحلاب سانلا  نیب  مکحاف  ضرالا  یف  ۀـفیلخ  كانلعج  انا  دواد  ای  -136  ( . 30 هرقب :  ۀـفیلخ (  ضرالا  یف  لعاج  ینا  -135 ص 331 .  ، 

یلا هلوـسر  هّللا و  نم  ناذا  138-و   ( . 142 فارعا :  حلـصا ( . . .  یموق و  یف  ینفلخا  نوراه  هیخـال  یـسوم  لاـق  137-و   ( . 26 داص : 
زا سابتقا  -140 ص 11 .  ج 2 ،  اضرلا ،  رابخا  نویع  -139  ( . 3 هبوت :  هلوسر (  نیکرـشملا و  نع  يرب ء  هّللا  نا  ربکالا  جـحلا  موی  سانلا 

 . ص 9 و 93 ءاهب ج 1 ،  باب و  یسررب  همکاحم و  ص 62 86 ،  یهبا ،  لامج  باتک  زا  سابتقا  -141 ص 174 .  تایاکحلا ،  عماوج 
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